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প্রকাশক 
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মদুক £ 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ বোষ 
1নউ মানস 'শ্রাণ্টং 
১/১ বি, গোয্লাবাগান স্ট্রীও 
কাঁলকাতা-”৭০০০০৬ 

প্রচ্ছদ , 
খালেদ চৌধুরী 



আমার প্রথম শিক্ষার 

ঠাকুরমা 
প্রয়াত ইচ্দুবালা মজুমদার 

স্মরণে 



কোখকের অন্যান্য গ্রন্ছ 

সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনা সংগ্রহ 
(১ম ও হয় খণ্ড) 
সোমেন চন্দের বন্যা 
বু্টলা ব্যকরণ অ:ভধান 
বজ্দীহত্যা বজ্দীমহন্ত ও রবীন্দ্রনাথ 
রাজু 

খব'শার কথাসারৎসাগর 
বনা স্বদেশশ ভাষা িটে ক আশা 
ন্যাংটা রাজার কীতি 

সাশ্ডারলাপ্ড ও শঙ্খাঁল্ত ভারত 
মাকদবাদের মাঁণমুক্ো 



নিবেদন 
এক্ষণ' পান্রকায় রামগ্োপাল সান্যালের পূনম্ণীদ্রত হরিশ জীবনী পড়ে 

হরিশচন্দ্র স্পর্কে আমার কৌতুহল জাগ্রত হয় । নরেশচম্দ্র সেনগুপ্ত সম্পাঁদত 
হারশের,ইংরেজী রচনা সংকলন সেই কৌতুহলে নতুন মান্না যোগ করে। এমন 
সময় অগ্রজপ্রাতম সীজত আচার্য হারশের নির্বাচিত রচনা সংকলন নতুন করে 
প্রকাশ করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। সংবাদপত্রে এই মর্মে বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয়। 
নানা কারণে সে চেস্টা অবশ্য সফল হয় নি। 

বাংলা দেশের রাজনৈতিক চেতনার ইতিহাসে হারশচন্দ্রের ভূমিকার বথাষথ 
পর্যালোচনা * প্রচালত হীতিহাস গ্রন্ছগুলির মধ্যে আম 'দেখতে পাই নি। 
প্রখ্যাত এরীতহাঁসক ড. রমেশচন্দ্র মজনমদারও সে কথা স্বীকার *করেছেন। 
আমাকে লেখা তাঁর পত্রের প্রাসাঙ্গক' অংশ 'ভন্ন পাতার উদ্ধৃত করেছি । আচার্ষ 
সন তিকুমার চট্রোপাধ্যায়ও আমাকে হরিশচন্দের জীবন ও ভাবনা বিষয়ক গ্রন্থ- 
রচনায় উৎসাহ দিয়েছিলেন । দীর্ঘ ছয় সাত বংসর পাঁরপ্রমের প্রত্র হরিশ সম্পর্কে 
নানা তথ্য আম সংগ্রহ করি । পান্ডু ধাপ পাঠ করে প্রকাশক বন্ধু মজহারুল 
ইসলাম সরকার অ্বনুদানের জন্য জমা দেবার পরামর্শ দেন। ১৯৮২ সালে পঃ বঙ্গ 
সব্রকারের তথ্য ও সংস্কাত দপ্তর প্রস্তাবিত গ্রচ্ের জন্য অন-দান মঞ্জুর করেন। 

গ্রন্থটি মুদ্রুত হবার পূর্বে ভ. অরুণকুমার বসুর আনুকুলে “দ্মত্টে” 
ব্রীপারতোষ পালের আনুকুল্যে ধ্ত্যযুগে” শ্রীঅনৃনয় চট্রোপনধ্যায়ের আনুকুল্যে 
'নম্দনে', জ্রীদব্যজ্যোতি মজুমদারের আনহকুল্যে পাঁশ্চমবঙ্গে হরিশ সম্পর্কে 
আমার কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় । «প্রখ্যাত লোথকা, আকাশবাণীর বেঙ্গলি 
স্পোকন ওয়ার্ডের পাঁরচাঁলকা শ্রীমতী ,কাঁবতা সিংহ হারশ সম্পকে আমার একা 
কাঁথকা প্রচারের সুযোগ করে দেন । এ'দের সকলের প্রাত আম কৃতজ্ঞ । 

তথ্য সংগ্রহ ও গ্রন্ছু রচনার ক্ষেত্রে আমাকে নানাভাবে উৎসাহিত ও সাহায্য 
করেছেন ভ. হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. মহ1দেবপ্রসাদ সাহা, ড দেবীপদ-্টাচার্ঃ 
ড. ক্ষেত্র গুপ্ত, ড. রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত, ড.. মঞ্জ;* দত্তগুপ্ত, ড. প্রদীপ সিংহ, অঞ্জন 
চক্রবভা গ্লুবীর "সামন্ত তাপস হালদযুর, তাপস ঘোষ, সোমনাথ মজুমদার, 
সৌম্যেন্ত্র বসু, চিপ্ত মণ্ডল, নিশ্লাই ধোষ, দয়াময় 'ব*্বাস, অমরনাথ্* করণ, 
সুব্রত রাহা, আজিজুল হক, প্রণব বিশ্বাস, বদরুল হাসান । এ দের সকলের প্রাত 
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বর্ধমান জেলা পরিষদের সদস্যবন্দ; [বিশ্বে 
অগ্রজপ্রাতম শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়, আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। 
কলকক্কতার জাতীয় গ্রন্হাগার ও গোলপাকোর রামকৃষ্ণ পিন ইনাস্টট্যুটের 
গ্ন্হাগারকমঁদের সাহায্যের জন্যও আম কৃতজ্ঞ | 

যেহেতু হারশচম্দ্র ইংরেজী ভাষাতেই প্রবন্ধ রচনা করেছেন এবং তাঁর রচনাকর্ম 
দুষ্প্রাপ্য, তাই আঁম ইংরেজী উদ্ধৃতি একটু বোঁশ ব্যবহার করেছি, এই আশার 
যে এর ফলে পাঠক তাঁর মূলরচনা ও রচনাশৈলার সঙ্গে কিছুটা পাঁরচিত হতে 
পারবেন। 
৭২, পর্ণন্রী পল্লী দিলীপ মভুমদার 
কলিকাতা -৭০০ ০৬০ 
২৪শে ডসেম্বর, ১৯৮৩ 
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স্বীয় হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
, 'বিনি পহন্দু পোষ্ট” পান্রকার সম্পাদক ও “বাঁটশ ইশ্ডিয়ান” সভার 
আঁধনারক ছিলেন এবং স্বসমকালে বহূবিধ বিষয়ের আন্দোলন প্রসঙ্গে দক্ষতা 
সহকারে ও নিঃস্বার্থভাবে বিচার-বিতর্ক দ্বারা স্বদেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন 

কারয়াছলেন ; 
যান অসামান্য সাহস, সত্যানষ্ঠা ও স্বাধীনতার সাঁহত অনায় পক্ষের 

পরাজয়ে প্রবৃত্ত হইতেন ও ন্যায়ের পক্ষ সমর্থন কারতেন ! 
ধান বিপ্রোহসক্কুল সঙ্ষট সময়ে রাজপুরুষগণকে সংপরামর্শ 'দিয়াছিলেন ও 

রাজনীতির প্রকৃত আঁভপ্রায় সাধারণের গোচরু করিয়াছিলেন £ 
নি উৎপরীড়ত দান দাঁররের পিত, ল্বরপ ছিলেন এবং তাহাদের সহায়তা 

কারতে সাধ্য পক্ষে কখনই 'বমুখ হইতেন না ; 
িনি স্বীর জীবনে স্বার্থত্যাগ ও কর্তব্য পরায়ণতার উদ্জবল আদশ£ 

প্রদর্শন কারগ্রাছেন ; 
যান একাধারে প্রজাবন্দের শরণ্য প্ঠপোষক ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের 

অবলদ্বনীয় স্তম্ভ স্বর্প ছিলেন ? 

সেই মহাপুরুষের স্মৃতি চিন 
. এই কীত্তিস্তত্ 

তদীয় চিরকৃতজ্ঞ স্বঙেশবাঁসগণ কর্ত্তক সাধারণের প্রদত্ত অর্থ দ্বারা প্রাতম্ঠিত 
হইল 

কলিকাতা ভবানীপুরে 
গন ১২৩১ সালে তাহার জন্ম -ও 

সন ১২৬৮ সালে মৃত্যু হয়। 





হিন্দু পেট্রিয়টের ভূতপুর্ব সম্পাদক 

হরিশ্চন্্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনী 

রামগোপাল সাঙ্গ্যাল প্রণীত ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ । 





স্ভুল্ী 
প্রথম অধ্যায় 
জীবনবৃশ্ত প্ঃ ১৭৪২ 
দ্বিতীষ্ অধ্যায় 
হিচ্দু পোষ্ট্ির্লট ও হারশচন্দ্র পৃঃ ৪৩--৯ 
ভূতীষ্ অধ্যায় 
ব্টশ ইশ্ডিক্লান এসো সম়্েশন ও হারশচস্দ পঃ ৬০--৭০ 
চতুর্থ অধ্যান্স 
সমাজোর্ীতবিধায়িনী সাঁমাত ও হারশচন্ত্র পৃঃ ৭১ _9$ 
পঞ্চম অধ্যায় 
ব্রাহ্মধর্ম ও হরিশচন্দ্র পৃঃ ৭৬--৭৮ 

ষষ্ঠ অধ্যাক্ব 
জয়কৃফ মুখোপাধ্যায় ও হারশচন পঃ ৭৯--৮১ 
সঞ্তম অধ্যায় 
মঃ ওয়াকোপ £ কিশোরাীচাঁদ ও হারশচস্দ্ পৃঃ ৮২৮৩ 
অষ্টম অধ্যায় 
লর্ড ক্যাঁনং ও হারিশচচ্জ্ পৃঃ ৮৪5৯৮ 
নবম অধ্যায্স 

সপাহশ বিদ্রোহ, ক্ষমতার হস্তান্তর ও হরিশচন্দ্ব প্জ ৯৯১৩৩ 
দশম অধ্যাক্স , 
হাঁরশছক্রের সমাজ ও নিয়া রি, পৃঃ ১৩৪--১৫৩ 
একাদশ ৬.১ 
নাঁলবিদ্রোহ ও হরিশচন্দ্রু পৃঃ ১৫৪--১৯৫ 
দ্বাদশ অধ্যান্ 
কাঁষ ও কৃষকভাবনার এীতহ্য এবং হারশচন্দ্র পৃঃ ১৯৬-২২৮ 
ভ্রয়োদশ অধ্যাকস রর 
খ্বাজনোতক ভাবনার এ্রীতহ্য ও হরিশচন্দ্র পৃঃ ৯২৯ ২৬৭ 
চতুর্দশ অধ্যায্স 
সমকালীন কয়েকজন পঃ ২৬৮-৮৮৩০৪ 





শ্রম অনন্যা 

জীবনব্বস্ত 
১৮২৪ স্বালের বৈশাখ মাসে (গ্রাপ্রল ) কলকাতার ভবানীপ-র অঞ্চলে 

রাটীয়শ্রেণীয় রাহ্মণকুলে ফুলিয়া কুলীনবংশে' হরিশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেম। তাঁর 
1পতার নাম রামধন মুখোপাধ্যাল্স ও মাতার নাম রূকিণী দেবী ।৯ 

হারশের বংশঞ্জাতিকা এই রকম £ 

৮ 
রাম্ধন 

| | | সঃ ] ী | ূ 
আনন্দচন্দ্র রাজচন্দ্র রাজাঁকশোর কৈলাসচন্দ্ু রামচন্দ্ব মূস্তারাম টা 

| 
হারাণচ্দ্র হারশচন্দু 

রামধন তিনাঁট বিরাহ করেন। প্রথমা পড়্ীর গর্ভে আনন্দচন্দ্র, রাজচগ্দ্র 
প্লাজাকশোর ও কৈলাশচন্দ্র-এই চার পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। "দ্বিতীয়া পত়ীর 
গর্ভে এক কন্যণ এবং রামচন্দ্র ও মনন্তারাম নামে দুই পত্র জঙ্গগ্রহণণ করেন। 
রামধনেব তৃতীয়া পঞ্জী রাঁক্ণী দেবা! হীন কলকাতার ভবানীপুরবাষী 
ঠাকুরদা চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা । এর, গর্ভে দুটি সন্তান জল্মে। কুলীন 
বংশে হারশচচ্দের উম্ম বলে এর্কদা ফ্রেপ্ড অব ইপ্ডিয়া” পান্রুকা তাঁর পারচতর 
দিতে গিয়ে লিখোছল £ “4১ 21000 500908 0136) 1081:50159) ৪, 13708110081 
৪00076 06০ 719150718১ ৪100 2 60012 80008 05 12091105২ 
হারিশচল্ের উত্তর জীবনে অবশ্য কৌনহের গোঁড়ামি কোথাও দেখা যার 'নি। 

হাঁরশের পিতা, িতামহের প্রশীনবাস ছিল বর্ধমান জেলার মেমারির 
উত্তর-পূর্বে তন ক্রোশ দরে শ্রীধরপুর গ্রামে [ অধুনা বর্ধমান জেলা পরিষদের 
উদ্যোগে হরিশের নামে একটি রাষ্ডা ও হরিশ নামে একটি প্রাজ্ঠান 
চ্ছাঁপত হয়েছে] হাঁরশের ধখন মাঘ ৬ মাস বয়স তখনই তাঁর 'পতার 
মৃতু হয়। . এদেশের কুল্সীন সন্তানদের সনাতন, প্রথানুসারে তিনি মাতুলালয়েই 
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প্রাতিপালিত হন । হারশের দুই জন মাতুল--বীরে*বর চট্টোপাধ্যায় ও দেবনারায়ণ 
চট্টোপাধ্যায়ের মাম হারশজীবনীকার উল্লেখ করেছেন । 

মাতুলালয়ে হরশরা অনাদত ধা উপেক্ষিত ছিলেন--না--মাতুলালয়ের 
আঁর্থক অস্বাচ্ছন্দ্য ছিল সে বিষয়ে স্পন্ট কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। 
তবে দেখা যায় যে, অত্যন্ত হশনাবস্থায়, দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করে দিনাতপাত 
করতে হয়েছে হারশকে 1! এই সংগ্রামশশল মানীসকতা অবশ্য তাঁর ভাবষ্যৎ 
জীবন গঠনে সহায়ক হয়োছল। শ্রর্মানষ্ঠার 'শিক্ষাও তান এখান থেকেই লাভ 
করেছিলেন । 

পাঁচ বধসর বয়সে হারিশ চ্ছানীয় গুরুমহাশয়ের পাঠশালা মাতৃভাষা 
শিক্ষা কঁরেন। সাত বছর *বল্সসে জ্যেন্ঠা ভ্রাতা হাকাণচঠন্দের কাছে ভাঁর 
ইংরেজী অক্ষর পরিচয় হয়। এরপর তিনি ভবানীপুর ইউনিয়ন স্কুলে ভা 
হন। দাঁরদ্যুবশতঃ স্কুল কর্তৃপক্ষ তাঁকে বিনা বেতনে পড়ার, অনুমাত দেন। 
ছাত্াবন্থায় লেখ।-ড়ার প্লুত তিনি বিশেষ অন্দরাগ প্রদর্শন করেন। বদ্যালয়ে 
মাঝে মাঝে শিক্ষকদের ?তাঁন এমন কঠিন প্রশ্ন করতেন যে তাঁদের সাবধান 
হয়ে সে সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হত। গারশচচ্দ্র ঘোষ িখেছেন--“£১) 
10886015097 ₹111885 5০5001 12101) 825915050 90. 0156 01211919- 

00195 01561681701 00001815 10002660005 1001706106 
০6 80 9251150 ০৫০০৪৮1০260 0৩ 2092 00 8 8 03960]01 
88০ ০০ 06 7261180 157085585 2 005. 10678০5 ০0£ 2. 
18805 9120 652 5060£0 2150 8801: 06 ৪. 11015515165 00910. 

20 8019901 0006 0:56001005 10691008956 101:0100156 0 01১2 8012005ণ 

1080, 17616 আ৪5 006 8. 8091০০৮ 20 056 ০৪2001য20 জা1210 
00৩ ০0000 1790 1006 208806750 6০ 602 €2োয়েত ৪ 16256 ০0 1785 

00018 :০৪০৯০৮5 ৮] 0521 010. [6 28 5510 0080:006 ০0£ 1015 

1586156 10850275 86০০ 20586) 20) 2.1210 ৫16৪0 ০ 1215 

[00818 085 000650107811058 0026 টং 6৪ [93 19 (05518511085 

1250889105 ০: ০8:680115 0167581106 006 16851019815) 106 

69081) 8190 261 £9৩7) ৪2 আভাতে (2056 02 10৮, 05৫ সক 
9256%050 ৪. 20015. 59506 810815588 ০£ 2 04600] 0955886.৩ 

তথাঁপ শিক্ষকদের পাঁত তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্থা ভীত ছিল। বদ্যালর পারত্যাগ 
করার পরেও শিক্ষকের প্রাঁত তাঁর ভীন্ত ₹েমন অক্ষণু্ন ছিল তার দস্টান্ত 
উল্লেখ করেছেন রামগোপাল সান্যাল, শকল্তু শিকখনের প্রতি তাঁহার বে 
প্রগাঢ় ' ভান্ত ও শ্রন্থা ছিল সে শ্রম্ধা ভাত তাঁহার নাম ও পদবাম্ধি হইলেও 
কখন কমে মাই । রেবরে্ড পিফার্ড তাঁহার একজন [শিক্ষক ছিলেন। একদা 
বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত মহাগল্লের বাটীতে 1. পিষ্ার্ডের [ কাঁলকাতার প্লীসদ্ঘ 
ব্যাঁরস্টার 'পিফার্ডন্্র সন্তান ] সহিত হরিশের দেখা হয়। পিফার্ডের কথ্য 
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শহনিষ্া তীহার চক্ষম হইতে আনন্দাশ্র; বাঁহতে লাখিল । তন বাল্যজীবনের 
কথা চ্মারণ কারয়য পিফাডের প্রাত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কারিলেন 7** 

বাল্যে হাঁরশ সাহসী ও কলপবান ছিলেন। একদা, এফ মাতাল গোরা 
তাঁদের স্কুলের কাছে দৌরাত্্য শর করে এবং স্কুগের কোন কোন ছাত্রের 
উপর উৎপাত করে। হারশ আত প্রত অন্যান্য সহপাঠীদের : জোটবম্ধ কট 
ঘটনাক্ছলে যান এবং মাতিলাঁটিকে স্থানত্যাগে বাধ্য করেন। এই ঘটনার 
উল্লেখ করে 'র্গারশচন্দ ঘোষ 'লিখেছেন--“৬০ ০ 0১98৩ 180016 1052067৩ 
৪৪ 11105098655 06 00০ 518০0: 0৫ 10100 চ1010) 01812283191060 

086 50120 01 0389 10080301090 ৪5285 20 70101010812 

08৫55 815 1056 21001৫8 01850755 2190 08৮, ৫ 
ভবানীপুর ইউনিরন স্কুলে হীরশ ৬।৭ বছর পড়াশোনা করেন। তারপর 

তাঁকে বিদ্যালয় পারিত্যাঙ্গ করতে হয় ॥ অনগ্লীমত হয়,' এসময়ে মাতুলালয়ের সঙ্গে 
তাঁদের সম্পর্কে রঅবনতি ঘটে, তাছাড়া জ্যেষ্ঠ হারাপচল্দুও তথন্মু, কোন কর্ম সন্ধান 
করতে পারেন নি। তাই অর্থোপার্জনের জন্য হারশকে চাকুরির সন্ধানে প্রব্ন্ত 
হতে হল । কিল্তু হারিঃশঘর মত “অজ্ঞাতকুলশীলের' পক্ষে চাকুরি জোগাড় খুব 
সহজসাধ্য 'ছিল না। ফলে তাঁকে ভিন্ন পথ অবলম্বন করতে হয় । অন্োর 
দরখাণ্ড ইত্যাঁদ লিখে তান পাঁরবারের ভরণপোষণ করার উদ্যোগ গ্রাহণু-কুরেন । 
রামগোপাল সান্যাল লিখেছেন ? এ 
4[70159) ০000061 160159 ৪. 5287) 60059010280 ৪০001 51010109, 

20886 680001008681)025 0080161160 10100) 0 16856, ৪ 006 

০00219815015615 521]ড 2£০ ০৫ 02:66 ; 2 008৮ 1705 1৪91 

8৫509010138 ০0700067850 81661578105 10017 1১6 50606160005 2155 

0৫ 005 010. 00 00৩ 51994 2586 01 006 0110) ফা1)26 199 
80661581058 28005 00 0185 00 ০৬61: 01600181012 02765 02 11151 

20088550 ০01) হী 2 41115৩10210 15190100095 50006120 800. ৪ 
005 ৪1) 83 ৪. 091101096 ০৮21 80001500801 117) 05৬ (০৮ ৪:%- 

10621 01 ৪. 20950870115 09106.৬ ৬৮105) 176 1610 5017001 22 568:018 

06 818 60310501606 195 ০98860 01: 8. 5082000 01620810, 026 

0০ 1380 0136 00010609610] 00111501019 801)001-198850000 8 1315 

02016 150100160 ৮ড 002108599০0 01065. 8০00 ০৯, 7১0০0 
88620) 0085108 00. 1000618061 01620 $০ ৮৪০৯3০০৪ 05 ৪0122 

০০৫০০ 15507561660 026 715০818008 0£01559100 0618. 46 0৫ 

0501028৮105 20৫ 1466625) 70101500586 10205 200 4080 & 

এস 70062 200 200. 62৬05 00৮ 00৫০2৪185 2000006 ৫61৩0 
তাত 0515 80৮59 আ৪৪ 06 2780889 8০1 [83 চ00096৮৬ 

এই সময়ে ভাঁর সা্ল্লারক অবস্থা কি 'রকম শোচনার ছিজ তার বর্ণনা 
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গিয়েছেন শম্ভচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । হইরিশের ঘনিষ্ঠ জন শগ্ভচচ্দ্র এই অবস্থার 
কথা হাঁরশের মুখেই শুনোছলেন। শঙ্ভুচন্দ্রু তাঁর 'মুখাজাীঁস ম্যাগাজিন 
পাশ্নকায় ১৮৬২ সালে 'িখোঁছলেন, “একাঁদন বর্ষাকালে আকাশ ঘনঘটায় আবৃতঃ 
আঁবশ্রান্ত বৃষ্টি হইতোঁছল, পথে লোক বাহির হইতে পাঁরিতোছল না| এমন. 
সময়ে হরিশচন্দের গৃহে তন্ডুলকণামাত ছিল না। ঘরের বাহির হইয়া কোন 
প্রাতবেশীর বাটীতে যাইয়া পিতলের. থালা সম্ব্লমান্ বণ্ধক দিয়া যে চাউল খাঁরদ 
করেন, তাহাও কঠিন হইল ! হরিশ মনে মনে কতই দ:ঃ% কাঁরতে লাগিলেন, এবং 
অনাহারে ক্রিষ্ট মনে ভগবানকে ভাঁকতে লাগিলেন, হঠাৎ এ সময়ে তাঁহার দ্বার- 
দেশে একটি সদ্রান্ত জমীদারের মোন্তার উপস্থিত হইলেন ॥। মোল্তাররাবু কতক- 
গুলি কাগুজপন্ন লইয়া আসিয়া্ছিলেন । হরিশকে তাঁন &ঁ সকল কাগজ 
ইংরেজীতে অনুবাদ কারতে অনুরোধ কারলেন, এবং পরস্কারস্বরূপ দুই টাকা 
প্রদান কারলেন। হরিশ এ দুই টাকা* দুই স্বর্ণমনদ্রাজ্ঞানে গ্রহণ করিয়া আহার্য* 
দুব্যাঁদ সংগ্রহ করিনা সে দিনের অন্নকণ্ট নিবারণ করিলেন ।”? এক ভাষা থেকে 
অন্য ভাষায় অনুবাদ বয়ার জন্য ভাষার উপর দখল সহজ 'সদ্ধান্ত। সুতরাং 
উপরের ঘটনা থেকে অন-মান করা যেতে পারে যে দারিদ্রের তাড়নায় বিদ্যালয় 
ত্যাগ করতে বাধ্য হলেও হঁরিশ ভাষাচ্গা পাঁরত্যাগ করেন নি। তাছাড়া, দরখান্ত 
ইত্যাঁদ রচনার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে সম্পাদকীয় কার্ষেরও 'হাতেখাঁড় হচ্ছিল 
তাঁর । 

“মাতার অন:রোয়ে' হারশকে স্বল্প বয়সে 'ববাহ করতে হয়। তাঁর প্রথমা পত্ধী 
মোক্ষাদাদেবাঁ, ইনি বালী উত্তরপাড়ার গেবন্দচন্দরের কন্যা । প্রথমা পত্নীর গর্ভে 
“হাঁরশের ৯৬. বৎসর বয়ুসের সময় তাঁর এক পাত্র জন্মে । কিন্তু এ পান্ত্রতিন 
বংসর বয়সে 'কালগ্রাসে পাঁতিত হয়'। এরপর তাঁর প্রথমা পত়ীরও মৃত্যু হয়৷ 
এর কিছাদন পরে হরিশ 'মার্তা ও মাতুলের অনযরোধে পুনরায় দার পারিগ্রহ 
করেন।' হরিশের দাম্পত্য জীবনের কোন প্রামাণ্য বিবরণ পাওয়া যায় না। 
তবে, হারশের জীবনীকার রামগোপাল প্রান্যাল ইংরেজী ভাষায় 'লাঁথত জীবন- 
চাঁরিতে এ সম্পর্কে কিছ হীঙ্গত দয়েছেন্। রামঙ্গোপাল“জানয়েছেন যেতিনি 
হরিশের সহকম কালীচরণ সোমের মুখে শুনেছেন যে হারশের পারবারিক 
গাঁচ্ত ছিল না -521810560. ৬675 10015 06 00006510 02806 408 1015 

11-৮৮ * তবে? এজন্য হরিশের পত্নী” কতখানি দায়ী তার স্পন্ট ইঙ্গিত নেই । 
বরং এক্সরে স্পম্টভাবে তাঁর মাতার ভূমিকারুকথা রামগোপাল 'লুখেছেন। তাঁর 
বন্তব্য, রুঝ্রপীদেবী- ঝগড়া 'মাহলা ছিলেন এবং 480056080065 0005 850. 
006 £86180588 ০0: 106 500 জা] 018600960 0136 72802 06 005 

ঞ0115-%৯ অথচ রামগোপালের এ গ্রন্থে হাঁরশ সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসুর যে 
বন্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে তাতে দেখা যায় রাজনারায়ণের মতে হারশের মাতা অত্যন্ত 
দয়ালু মাহলা িলেন”-নীল আম্দৌলনের সময় হাঁরশের বাড়িতে যে সব. 
কৃষকরা আসতেন (তিনি তাঁদের নিজের হাতে রোধে খাওগ়ীতেন 1১০ 
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রামগোপালের মতে পারিবাক়িক অশান্তির ফলে হরিশ অন্যপানে আসন্ত হন। 
সেই সঙ্গে অবশ্য রামগোগাল একথাও উল্লেখ করেছেন যে সে সময়ে ইংরেজী 
শাক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে মদ্যপান ছিল একটা লাধারণ রীতি । কালক্রমে এই 
মদ্যাসন্তি সীমাশাসনের গঞ্ডাও আঁতরম করোছিল। রামগোপালের ভাষায় 
49000500028 2 £ডে 096. 10618.) 100 6৫০69৪৮১১ াঁরশচচ্দ্র ঘোষের 

জীবনীকার মন্মথনাথ ঘোষও বলেছেন ঘে অত্যাধিক মদ্যাসন্ত তাঁর মৃত্যুর : 
কারণ 1১২ রাজনারায়ণ বস: বলেছেন-একবার হারশের সঙ্গে যখন. তাঁর 
ধম্মতিতুর্দীপিকা” নিয়ে কথা হচ্ছিল সেই সময়ে, “76 0০10 106 01580 006 010 

1006 800%7 (1026 2. 0280 0168155 ৫20 ৪১ ৪৪] 85 00115-95 (16 

স্া৪3 ০৫080 84 20 056 (3806 ) এ) 860821. 1১80 1015 05018)6 15 00 

105 20021000650 00015 60 10 156 13011521006 10 0156 97106 000 

8190 1018 6:০6881$6 0050081 26101017080 60 606 01100986606 0৮ 

০0265. ৩ - 

প্রায় ১৪ বৎসর বয়সের সময় হারশ টলা কোম্পানীর (16581510110 
8:00 ০0001১825 ) অফিসে মাসিক ১০ টাকা বেতনে বিল লেখকের কাজে 'নযা্ত 
হন। এ কোম্পানী নীলামদার ছিল, “তাঁহাঁদগের আঁফস এখনকাবু১৫৮৭ ) 
করেন্পী আফিসের 'নকট সংস্থাঁপ্রীত ছিল ।' কিছুদিন এখানে কাজ করার পরে 
হারিশ তাঁর বেতনবাদ্ধর জন্য কোম্পানীর কাছে প্রস্তাব করেন। কিন্তু কোম্পানী 
সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। হরিঞ্লের কাছে এই প্রস্তাব্ প্রত্যাখ্যানের 
ব্যাপারাট অসম্মানজনক বলে মনে হয়। রামগোপাল লিখেছেন, *৬/105 এ 
€016 31810108151081 8101010 01 %617-810156580102 17101) ৪৪ 0106 

16801062150 ৮ 18 006 2009 011111906 010219 00050010018 

1166১ 106 008060 07. 220. 80:26:50 811 05 10156165 900 0112.00155 

0£ 810, 20%6186 £0:6812 00] 001976770০9) 17 1715 11067917016 00610, 

০07308%60. 101891)5 89 26115561315 8150:55৪.+১৪ রামগোপালের উদ্ভি যে 

অত্যান্ত নয়, আত্মপম্মানবোধ ও ক্বাধধিতাপ্রয়্তা যে তাঁর চাঁরন্রে সহজাত ছিল 
তার প্রমাণ আমরা জন্যন্র পাই । রাজা প্রতাপাঁসধহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানে 

[ হিন্দু পোর্রয়ট ও হরিশচচ্দ্রু অধ্যায় দুষ্টব্য ] অথবা আর্টিবল্ড হিলসের সঙ্গে 
আপোষহীন সম্পর্কে [নীল বিদ্রোহ ও হরিশচন্দ্র অধ্যায় দুষ্টব্য ] তাঁমী প্রমাণ 
পাওয্া যায় । 'শ্গিবুশচন্দ্র.ঘোষ বলেছেন ষে টলা কোম্পানীর স্কাজে উৎকোচাঁদির 
সুযোগ ছিল । 'হাঁরশ যাঁদ অসৎ প্রকীতির হতেন তাহলে অসৎ উপায়ে তান 
ধখান থেকেই অথ উপার্জন করতে পারতেন, মাইণে না বাড়ালেও ক্ষতি হত না ।, 

[িল্তু সে পথের পাঁথক হরিশ 'ছিলেন না। তাই বাধে তিনি টলা কোস্পানীর 
কাজ পারত্যাগ করে ।১৫ 

ফ্রামাজ বোমানজখী তাঁর হারশজীবনাতে লিখেছেন যে ১৪9 সালে হারণ 
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দৈনিক ব্যয়ের অডিটরের আসে 22110515 87501607 0359081915 081০6 
জকি লাভ করেন । রামগোপাল সান্যালের বলা ছারশ জীবধনিতে অবশ্য 
বলা হয়েছে যে ৯৮৪৭ দালে হরি এই চাকুরি লাভ করেল। বোমামজ? 
বলেছেন এই আঁফসে মাঁসক ২৫ টাকা রেতানে যে কেরানণীর পদ খাল হস তাতে 
নিয়োগের জন্য প্রাতযোোগিতামূলক পরণক্ষার ব্যবস্থা ছিল । হরিশ পরাঁক্ষা দেন 
এবং কৃতকার্য হয়ে এ চাকুম়ি লাভ করেন । 785 ৪5 15080. 20৪ 
00107806000 96 015 1862৬ এই সময়ে এ অফিসে ডেপুটি আঁডিটর 
ছিলেন কর্ণেল চ্যাম্পনদূজ [0010776180৪ ৮505955 ] € আঁডটার় জেনারেল 
ছিলেন কর্ণেল গোন্ডী [ 00102519 (91916 ]1 “চ্যাম্পনীজ ও গোল্ড 
হরিশের বুদ্ধি এবং 'বিচক্ষণতায় আকৃষ্ট হন এবং স্বজ্পদিনের মধ্যে তাঁর সুহৃদ ও 
শহভাকাজ্কষী হয়ে ওঠেন । কৃষ্টদাস পাল বলেছেন যে চ্যাম্পনীজ ও গোল্ডাঁ” 
“0180052160 015 18102186 ঢ0আ6৫, 200611866066) 2150 6য:0:9070121:5 

0810635 ০20801, ৪00 126৬2151160. 00 200001:085 10100 710) 

£77507015 ৪0৬1০6) 285/210 2120 17016.৮ হরিশের বেতনও এদের জন্যই 

২৫-৫০-১০ -২০০ ও শেষে ৪০০ টাকা হয়। ইতিপূর্বে এ আফিসে ১০০ টাকা 
বেতনের 'চাকরা প্রায়ই ইংরাজ ও ফারাঙ্গাদগকে দেওয়া হইত । 'গারশচন্্ু 
ঘোষও বলেছেন যে বেঙ্গল আমর মধ্যে সবচেয়ে মহৎ এবং উদার মনোভাবাপন্ন 
মান্ষ হলেন কর্ণেল গোল্ডী-2০ 51598051706 081612116165 05000662 

002 102 ৪061012 0 00986 50160050. 20100 ড/10101 01150050 0105 

10811 £50130105 0: 006 21308210 €0019175 10 8. 209:50615 

009150 ৮৯5 

কর্ণেল গেস্ডই তাঁকে সামান্য কেরানী থেকে আঁডটরের পদে উন্নীত করেন । 
কর্ণেল চ্যাম্পনীজের সঙ্গে হারশের বশ্ধূতৰ সপ্পর্ক স্থাপিত হয়। বন্ধমহলেও য়ে 
[তান চ্যাম্পনীজের প্রশংসং করতেন এবং তাঁর প্রীত তাঁর অপাঁরমেয় কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করতেন তার সাক্ষ্য দিয়েছন রামগোপাল ঘোষ । রামগোপাল বলেছেন 
বে একবার তিনি হন্দিশকে চাক্কু'র ত্যাগ' করে তাঁর মিত ব্যরসার 'পথ গ্রহ্দ করতে 
বলেন। 'কিচ্তু হারশ এতে অসম্মত হন, হারশ বলেন) “4286 1108 00990 
1997 ১663 000 €০ /19)7৮৮ রামগোপাল সান্যাল িখেছেন--পরর্শেল 

চ্যাম্পনীজের প্রাতভি তাঁহার প্রগাঢ় ভান্ত ও কৃতজ্ঞতা ছিল। একদা পাঁশডিত 
শন্ভুনাথের বাটীতে হরিশ কাঁতিপয় বন্ধৃগণয়ছ আইন পর্যালোচনায় কালাতিপাত 
কাঁরতেছেন, এন ঈময়ে তাঁহার বন্ধূগণ হরিশের আইনজ্ঞানে পারদর্শিতা ঢলে 
মহত হইয়া তাঁহাকে কেরানীগার ছাঁড়য়া উকিলের ব্যবলায় অবলম্বন কাঁরতে 
বলেন। তিনি তদূত্তরে বলেন যে, কেরানীগার করিয়া তাঁহার অনেক লসর থাকে 
এঁধং টস সময় মধ্যে দাঁরিদু “লোকাঁদগের জন্য দর়খান্ড লেখা ও সায়ারণ হিতকর 
কার্ধে ব্যাপৃত থাকা বায় । আর 'তাঁন বঞ্ধযীদগকে বলেন বে, কেলি চ্যাম্পনাজ 

তাহার দুরনচ্ছায় এত্ত উপকার কাঁরক্নাছেন যে, তিনি ধতাঁদন জাঁবিত খ্যাকবেম,. 
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ততাঁদন এ কর্ম পারত্যা্গ কাঁরবেন না। ফ্নেই সময়ে .হবিগ কৃতজ্ঞতায় উদ্দপ্ত 
হঠুয়া কর্ণেল চ্যাঞ্ধনীজের নানা প্রশংসা কীরল্লাছিলেন । হাঁরশেনর সমকাজরতাঁ 
লোকদিখের মধো কেবল 'লমলার প্রসিদ্থ পন্ডিত শ্রীবুক্তবাবন দ্ষেবচন্দ্ু ঘোষ ও 
কলার দই একটি ছাড়া অন্য কেহ এখন [ ১৮৮৭ ] জীবিত নাই। : ক্ষেব্রবাবং 
ও অক কল্সিতেন। তান আমাদিগকে বলেন যে, হারণ কখন 
আঁত সামান্য কর্মচারীকেও অস্গম্যানসূচক কথা,বলেন নাই । তাঁহ্র শরারে 
রাগ ছিল না। যন নিজের সম্মানের প্রতি নিয়ত দ্টি রাখেন, [তান অন্য 
ব্যান্তর প্রাত কখনও অসম্মান করতে পারেন না। হারশ এই মহামন্ে দীক্ষিত, 
[ছিলেন। ভুতি সামান্য কর্মচারী তাঁহাকে কোন বিষয়ে 'জিজ্ঞাসা করিলে [তান 
আহমদের সাঁহত কথা বালয়া দিতেন । ক্েন্তবাবু বলেন, একদা, আর. এইচ, 
হলিংবেরণ [ এ অফিসের রোঁজস্টার ] হরিশের উপর অসব্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে 
ইংরাজীতে (1,901 9 6005 00859) অর্মাৎ মনসের রকম দেখ এই কথা 
প্রয়োগ করেনখ হারশ সেই সময়ে ইহার কোন উত্তর না দয়া পরে কর্ণেল 
চ্যাম্পনীজের কাছে আপনার কর্ম পারিত্যাগপন্র পাঠাইয় দেন। কর্ণেল হারশকে 
নানাপ্রকার বাকো সন্তুষ্ট করিয়া বলেন যে, তুমি কাগজপন্র কর্ণেল রামজের নিকট 
না পাঠাইয়া আমার নিক পাঠাইবে । কর্ণেল চ্যা্পনীজ অনুসন্ধানের পহুবেইি 
জানিয়াছিলেন যে, হঁলিংবেরী এই দোষে 'দোষা, ইহা জানতে না পাঁরয়া রামজে 
সাহেবকে উল্লেখ কারা হারশের রাগ ক্ষান্ত করিলেন। হারগা্কি আঁফসের 
সাহেবরা' সকলেই সম্মান করিতেন এবং জানতেন এই স্বাধানচেতা ব্রাহ্মণ 
অপমান সহ্য করিবার লোক নহে ।”*৯ 

মালটারি আঁডটার আঁফসের চাকুরি পারত্যাগ না' করার পেছনে চ্যা্পনীজের 
প্রতি হরিশের কতঙুতা প্রত্যক্ষ সর্ত্ট সন্দেহ নেই, কিচ্তু এই ঘটনায় হরিশের 
দূরদৃন্টি ও তাঁর জীবনের লক্ষ্যও আমাদের সামনে গ্রাতিভাত হয় । অর্থই তাঁর 
জীবনের ধ্যানজ্ঞান 1ছল না। তাঁর বাজ্তবব্যাদ্ধ, আষ্টুনজ্ঞান, ইংরেজীভাষার উপর 
দশ্ধল--কেবলমায় সংকীর্থ উদ্দেশ্য সাধনে * নিরুস্ত থ্যকলে তাঁকে বিদ্বান 
করে ্ুুলতে লাহায়য করত। রামগগোপ্ল ঘোষ তো বলেছিলেন যে প্রথম 
শ্রেণীর সরকারী উাঁকল হওয়ার চধা্গ্ঠতা তাঁর ছিল । তথাপি হরিখ ব্যাজগত 
উদ্দেশ্য 'পাক্ষর আভপ্রারে মন্ত না হয়ে চেষ্টা করেন--৭:০ 259156 1319396]£ 
08860] .6০ 1385 2582. হুল্িংবেরী সাহেবের ব্যাগ্মরে হরিশের যে 

প্রকাশ দেখা গেছে তার দক্টস্ত তাঁর জীবনে অনানও জমা বায় । 
রন্তনারায়ণ বঁদ্ এরকম আর একাঁটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন $ একাঁদন 
হাঁরশ ও তাঁর এক বন্ধু খ্রেনে করে কোথাও বাচিলেন। ট্রেনের কামরায় দুজন 
মুখোমুখী দুি সিটে বসৌঁছলেন। হরিপের গ্াশে এর শ্বেতাঙ্গ সৌর 
বঙ্মছিলেন , টৌনকটি হরিশের রধুর 'দিরে গা ছাড়য়ে বসেন। সরাষার 
প্রতিবাদ না কারে হরিশ তাঁর বঙ্যকে নিজের নিটে আসতে বলেন এরং নিজে 
ভাঁর সিটে 'গয়ে লোনকটির, দিকে ভার প্ন। টোল ধরলেন। এন, গরেক্ধেত 

নত 



শকলভার 'তনি দেখান যে তিনি যেন বাংলার লাট সাহেব। ফলে সোনকঁটির 
যোগ্য শিক্ষা হয় এবং পরের স্টেশনে এই বলে গজগজ করতে করতে তান নেমে 
যান--1.66৮ 106 102 05201560161 2৮67 2062 2, 1811%85 ০810088৬ 
10000 8, 081 01 19150015 0 গড ০০০1:০০,৮২৭ হরিশের মৃত্যুর পর 
রামগোপাল ঘোষ তাঁর বন্তুতায় এরকম আর এক ঘটানার উল্লেখ করেন । হজ্জ 
পৌঁট্রয়টে' রামগোপালের সেই বস্তুতার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়--10, 00200 
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শিক্ষার সূষোগ হারশ খুব বোর পান নি। কিন্তু ব্যন্তিগতভাবে লেখাপড়ার 
চর্চা তিনি অব্যাহত রেখোঁছলেন। টলা কোম্পানীতে প্রথম চাকর পাবার পর, 
অবস্থার কিছু সচ্ছলতা হওয়াতে তান কঙ্গকাতা লাইব্রেরীতে (মেটকাফ: হল) 
প্রত্যহ কার্ধসমাপনান্তে নিয়ীমত প.্ন্তকাঁদি পাঠ করতেন । এ লাইব্রেরীতে 
তাঁকে মাসিক ২ টাকা করে চাঁদা 'দিতে হত। হাঁরশ্রে বৈমান্রেয় ভ্রাতা রাজ- 
[িশোরাধাবুর সাক্ষ্য থেকে জানা হয় যে টিতনি মান্ত ৫ মাসের মধ্যে ৭৫ ভল্যম 
এিনবরা 'রাভর্উ ( £0000181 [২০15৬ ) পাঠ, করেন। রীজা 

প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ও বলেছেন যে, হারশ ৩৪ বার গ্রাঁডনবরা রিভিউ 
পাঠ করেন । আঁফসের ছুটি হবার পর তিনি সোজা এঁ লাইব্রেরীতে চলে 
আসতেন এবং সেখানে ২1 ঘণ্টা নিয়ামত পড়াশঃনো করতেন । কর্ণেল 
চাম্পনজ্জ এবং কলকাতার তদানীস্তন ইনকাম ট্যাক্সের কাঁমশনার খবং কর্ণেন 
গোগ্চীর কাছ থেকে তান পাঠযোগ্য গ্রচ্ছাদি সংগ্রহ করছেন। সে সময়ে 
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'আলেকজাণ্ডার ডাফ সাহেবর বন্তুতা ইংরেজী শিক্ষিত বুবসমাজে বিশেষ 
আলোড়ন সূষ্টি ধরে। 'আঁফসের কাজ শেষ করে ক্ষুধাত্কা সহ্য করে হাঁরশ 
“সেই সব বন্কৃতা শদনতে যেতেন ।--49201) ৪3 1385 20678015172] 
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"১িগ তাঁর অসাধারণ স্াতিশান্তর কথাও বলেছেন তাঁর জীবনচারতকার। 
আইন সম্পর্কে তাঁর নিপঃণ জ্ঞান ছিল। পরব্তাঁকালে হাইকোর্টের বিচারক 

শম্ভুনাথ প্রৃ্ডতের বাড়তে এক সভা ছিল, সেই সভার হারশ উত্তমরূপে 
আইনৈর পর্যালোচনা করতেন। শম্ভচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বলেছেন বে 
প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সমকক্ষ হবেন বলে হাঁরশ বিশেষ যড্বের সঙ্গে আইন শিক্ষা 
করেন। প্রথম প্রথম প্রসন্বকুমার হরিশের কথায় ততটা মনোযোগ দিতেন না 
ধকল্তু আইন সম্পন্ধে হারশের বিচক্ষণতায় ধালক্রমে তাঁর ওঁদাসীন্য দূর হয়ে যায় 
এবং-৮৬৬1)67 10 1852 150৩ 5502005 ৪, 20161056106 005 911050 

[70191 4১580018000, 16162100811 0706 1২680150001 জ5 10. ০0061 

00 ৮৩ 815 00 ০815 00 ৫1800385100 181) 9800. 01828210178 
15020098:188015 2700 010. ৬৬, 10000:8085 00৩ 58806 ০৫ 026 

৪1০06 981.৮২৩ বৃটিশ হীণ্ডয়ান এসোসয়েশানের সভ্যরা তাঁর ইংরৈজীভাষায় 

দক্ষতা ও আইনজ্ঞানের জন্য তাঁকে একবার প্রাতীনাঁধর্পে বিলাতে পাঠাবার 
কথাও চিন্তা করেন । সেই চিন্তা অবশ্য শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়ান। 

অত্যন্ত সূরাঁসক [ছলেন হাঁরশচন্দ্র । হিচ্গ্ পেট্রিয়ট থেকে জানা যায় যে 
ইংরেজ সম্পাদকদের সঙ্গে তর্ক বিতকে স্বল্প কথায়খতাঁন তাঁদের বদ্ধুপ করে 
'তক* স্ছলে জয়লাভ করতেন । | “40810-115018105 26 006 01002 0£ 0136 
10005 2560 60 20052 ৮0619961৮68 ০: £]05815 2194 ০10278.০06- 

8820 010681 00150019628 *4518030 021:105+. [201151 511517060 60600 

800৬০, 9010 16170871 12 006 219০০ 0৪019006803 আ৪5 ৪ 
4881800% ২৪ ] গহারশ তামারুপ্রযু ছিলেন । যাল্াগান শুমতেও তান 
'ভালবাসতেনঃ “নটের অপেক্ষা নটার ক্লাীঁড়ায় তিন অধক আমোদ বোধ 
করিতেন ।' মল্মথনাথ ঘোষ লিখেছেন যে হারশের সঙ্গে গিরশচন্দ্রের গভীর 
হৃদ্যতা ছিল। হরিশ প্রারই তাঁর, বাড়তে যেতেন। এবং যান্ম *ঃ_লচর 
প্রান্ত গিঁরশের*্আসুন্তি নিয়ে ঠাট্টা করতেন! "গারশও হাশরের বাঁড়তে যেতেন। 
জনের সাধারণ বন্ধু ছিলেন অন্নদাপ্রসাদ বন্্যোপাধ্যায়, হারশ যাঁকে ঠাট্টা 
করে বলতেন দুর্ল সিং ।**৫ 

রামগ্সোপাল স্মন্যাল তাঁর বাংলা হারশ জীবন্থীতে হারশ সম্পর্কে আরও 
করেকটি বাহন লিপিবদ্ধ করেছেন। নয়ে সেগাঁল উদ্ধৃত হচ্ছে ৪ . 

*্াম্ধাস্পদ ধাঁমকপ্রবর শ্রীযুন্ত বাব: রামতল লাহিড়ী মহাশয় আমাদিগকে 

৩, 



লেন যে, একদা বাধ্মী রামগোপাল ঘোষের বাটীতে হারশের নিমকণে হয় ॥ 
তথায় প্যারাচাঁদ গমন ও তাঁহার ভ্রাতা িশোরাচাঁদ, মিত্র ও অন্যান্য ভদ্রলোর 

মানত হইয়াছিলেন। হরিশকে রামগোপাল বড় ঘ্নেহে ৪ আদর কারতেন। 

এই সময়ে হরিশ অত্যান্ত সংরাপানে আসন্ত হইয়়াছিলেন। এই কথা রামগোপাল 

জানিতে পাঁরয়া সকলের সমক্ষে ভখসনা কাঁরয়া বাললেন যে তোমার জীবন বড় 

মূল্যবান, তুমি এরুপ সংরাসন্ত হইলে বেশশীদন বাঁচবে না। হরিশ রাম- 

গোপালকে জোম্ঠ ভ্রাতার ন্যায় মান্য করিতেন । তান এই ভর্ননা বাক্যে 

অসন্ত,ম্ট না হইয়া প্রত্যুন্তরে বাললেন যে, আপনাকে আমি বড় ভাইয়ের ন্যার মান্য 

কার; আপাঁন আমার দোয়ের কথা না বাললে আর কে বাঁলরে। কথাপ্রসঙ্গ 

রামগোপাল বাব: হরিশকে বাঁললেন যে এই মজাঁলসে এমন একজন লোক আছেন 
ঘে তাঁহার চরণামৃত খাওয়া যাইতে পারে । ভান রামতনু বাব্। 

“কৃষন্গর কলেজের শিক্ষক শ্রীযস্তু বাব? হারতারণ ভট্টাচার্য বলেন যে একদা 

কোন এক বাগান বাটীতে প্যারাচাঁদ* মিন্র মহাশয় বলেন যে মেকলের লেখার 

পারিপাট্য বড় সংশ্দর । » হরিশ বলেন যে গিবনের লেখা মেকলের অপেক্ষা আরও 

সূন্দর। হরিশ আপন মৃত সমর্থনার্থে গিবনের সমন্ত ইতিহাস মুখন্ত এত 

অনর্গল বাঁলতে লাগিলেন, যে সকলেই অবাক হইয়া রহিলেন। 

“চড়ার শ্রীষন্ত গঙ্গাচরণ সরুলার বলেন যে হারশ আত অঙ্প সময়ের মধ্যে 

প্লান ও আহারাঁদ কার্ধা কাঁরতেন। ৮/১০ শমানটের মধ্যে তাঁহার ম্লান ও 

আহারাঁদ হইত। বাব শম্ভূচন্্ মুখোপাধ্যায় একথা স্বীকার করিয়া বলেন 

যে হারশের স্াহত একনে আহার কাঁরতে, বাঁসয়া তান বড় অপ্রপ্ততত হইতেন। 

শত্ীযক্ত বাব কুঞ্জলান বন্দ্যোপাধ্যায় ( কাঁলকাতা ছোট আদালতের ভূতপূর্ব 

জজ ) বলেন যে, ষে সমগ্নে লর্ড ডালহোঁসী অযোধ্যা রাজ্য খাস কাঁরয়া নেন, 

তখন হাঁরশ ইহার ঘোর প্রীতবাদ করেন ! লর্ড ডালহোৌসী হারশের লীখত 
প্রবন্ধ পাঠ কাঁরয়্া ফ্রেডাঁরক হাঁলিডেকে (বঙ্গের লাট সাহেব ) অনুরোধ করেন 

যে হরিশকে কোন উচ্চতর পদে প্রদান কারয়া তাঁহার মুখ খম্ধ করা ভাল । 

“বাবু কালীচরণ সোম বলেন যে পাঁর্রারক সুখে হ্থারশ 'অনেক পারমাণে 
বাঁণত ছিলেন। সময়ে সময়ে বাটীতে ভাঁহাধ্ন মাত। ও অন্যান্য ব্যান্তর সাঁহত 

কথাস্তর হইত । তাঁহার জন আধপাগলা স্ীলোক ছিলেন, অল্প কথাতেই রাগ 

করিয়া হাঁড়কড় ভাঁঙ্গয়া ফৌঁলতেন। হরিশের প্রথম স্রীর মৃত্যুর পর তাঁহার 

মনের-্প্শীস্ত নষ্ট হয়। "দ্বিতীয় ারবাহ মাফ্তার ইচ্ছান-সারে ভাল ঘরে ও ভাল 

কন্যার সহিত হয় নাই। স্টতরাং এইসকল কারণে তান পীরবারিক »সুখ 

হইতে অনেক পরিমাণে বন্চিত হইয়াছিলেন। কালাচরণবাবহ বলেন যে, সময়ে 

সময়ে হারশ “পারবারস্থ ব্যান্তর উপর অসন্তুষ্ট হইয্লা কাঁলকফাতার ভাড়াটিয়া 

বাটাতে থাকবার ক্ন্য আঁভগ্রায় প্রকাশ কাঁরতেন। একানম্লবত্ত পাঁরবারের মধ্যে 

থাকতে হইলে উপা্জনশশল ব্যান্তর যে পাঁহফুতা ও নির্গ্বার্থপরতা গ্রুণ. 

দেখাইতে হয় হারশ তাহা দেখাইয়াছিলেন। হরিশের নিজের খাওয়া পরার, 

১, 



িষয়ে কোনোই আড়বর ছিল না। কিস্তু 'নিজ লহোপর ভ্রাতা হারাণবাব;কে- 
তিন বাব:গিরিালে চলতে 'দুতেন। মাতার প্রাত তাঁহার প্রগাড় স্নেহ ও ভান্ত 

ছিল। দময়ে সময়ে তাঁহার অনুরোধে আপন বাটীতে দুর্গাপূজা কাঁরতেন। 
১৮৬১ খ্ঃ হরিশ অত্যন্ত পাঁড়ত হইলে তিনি প্রাতীদন, কাতর ও ক্ষাঁণ শরারে 
আঁফিসে বাইয়া কর্ম করতেন। গ্ারশচল্দ ঘোষ হরিশের স্মরণাথ সভায় বন্ততার 

সময় বলেন যে মৃত্যুকালে হারশ বাঁলরাছিলেন, যে “বাঙ্গালী আপন জীবন উৎসর্গ 
কারয়া কর্তব্যকার্ধয সাধন করিতে পারে এই দস্টান্ত ইংরেজাদগকে দেখাইবার 
জন্য পাঁড়ার সময়েও ছুটি লইবার জন্য প্রয়াস পান নাই।' মণাটুও সাহেব উত্ত 
সভায় বলেন যে একদা হাঁরশকে একাঁট উচ্পদ দবার প্রন্তাব হয়। উহাতে মর্ণা্ুও 

সাহেব হারিশকে বলেন যে রাজ্যের প্রধান মাঁল্মতবপদ পাইলেও, তুমি নিজে যে 
রাজ্য '( অর্থাৎ পৌঁট্রয়ট ) সৃষ্টি কাঁরয়াছ তাহা 'তোমার ত্যাগ করা ডীর্ঠত নহে । 

“মগা্রওর কথান.সারে তান দুই একাঁদিন্ এ বষয়্ ভাঁবয়া তাঁহাকে বাঁললেন 
যে, মহাশয়ের কণ্ঠা আমি গ্রাহ্য কার, আম পরোট্রয়ট পাঁরিত্যাগ কারব না।” বাগ্মী 
রামগোপাল ঘোষ হারশের স্মরণার্থ সভায় যে বন্তুতা করেন তাহার 'কিয়নদংশ 
নিদ্দে প্রদান করা গেল। হরিশের সাহত তাঁহার প্রায় ১০ বৎসর আলাপ 

হইয়াঁছল। প্রথম আলাপের সময় তান হরিশকে অদাধারণ বাঁদ্ধসম্পল্ন লোক 
বাঁলয়া ব্ঝতে পারিয়াছিলেন-. 

“প্রসন্বকুমার ঠাকুর ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আ্যসোসিয়েশন সভার টা কগাক্ত্যাগ 
কাঁরলে হারশ তাহার স্থছুলবতপঁ হইয়া স্উন্ত সভার দরখান্তাঁদ লেখা ও অন্যান্য 
কার্য কঠোর পারশ্রমে ও বিশেষ পারদাঁশতার সাঁহত সপ্পন্ন-কা্তেন । সিপাহী 
বদ্রোহের সময় ইংরেজ ও এদেশয়দের মর্ধযে ঘোর মনান্তর জাঁন্মিয়াছিল। তিনি 
এই সময়ে বিদ্রোহ শান্তি ও ইংরাজ রাজ্জার প্রাত জনসাধারণের ভান্ত যাহাতে অ5ল 
থাকে তাহার জন্য লেখনী চালাইয়াঁছলেন । তান যে কেবল খবরের কাগজ 

লাঁখরা ক্ষান্ত থাঁকতেন তাহা নহে । যে কোন দার ব্যন্তি তাঁহার নিকট দ:ঃথ 
জানাইত হরিশ তাহাকে, অর্থ দ্বারা হউক, [বিদ্ব্যু অন/ উপায়ে সাহায্য কারতেন। 
দারদ্রেরজন্য দরগ্নান্ত লেখা ও দাঁরদ্রের হইয়া বড় মানমবাঁদগ্ের বাটা 'গযা সাহায্য 
যা'্যা করায় তাঁহারঞসমস্ত সময় ক্েিণ হইত । 

“একদা বিলাতে এদেশশরাদগের প্রাতানধিদ্বর্প হুরিশকে পাঠাইবার প্রস্তাব 
হইয়াছিল। হরিশের ইচ্ছা থাকলেও সামাজিক প্রথা ও বজ্ধনবশত বিলাত 
যাইতে পারেন নাই । যাঁদও গতনি ব্যবসাক্সী উাঁকল ছিলেন না তথাপি তান 
ওকদ্লতী করিলে হাইকোর্টের একজন প্রধান উকশীল হইতে পাঁরিতেন । "একদা 
[তানি [ রামগোপাল ঘোষ ] হরিশকে ওকালতণ কিম্রা বাণিজ্য "ব্যবসায় অবলম্বন 
কাঁরতে বলিলেন। তান তদুত্তরে বলেন যে কর্ণেল চ্যাম্পনাঁজজ তাহার এত 
উপকার কাঁরয়াছেন ষে ভান চাকরা পাঁরত্যাগগ কাঁরবেন না। ওকালতী 'কিদ্বা 
ব্যবসায় হইলে তাঁহার সময় এ সকল কার্ষযে ক্ষেপণ কাঁদতে হইবে । “আমার 
ধন নাই, সুতরাং ধন দ্বারা দরিদ্রের উপকার করিতে পারি না, কিন্তু আমার সময় 
ও পাঁয়শ্রম দ্বারা তাহাদের উপকণ্র সাধন করিতে পারি । 

ইন 



“রামগোপালবাবু উত্ত বন্তৃতায় বলেন যে ১৮৫৩ খঃ যখন ইচ্ট হীণ্ডিয়া 
'কোম্পানীকে চার্টার পুনঃপ্রদত্ত হয় তখন এদেশীয়রা উহাতে আপাতত করেন । 
কলিকাতা হইতে পার্লামেপ্ট সভায় এক আবেদনপন্ন প্রোরত হয়। এ গন্ 
হরিশের “দ্বহপ্ত রাঁচত” হরিশ হিন্দু পৌ্রয়টে কোম্পানীর হস্ত হইতে মহারাণী 
ঈবয়ং রলাজ্যভার গ্রহণ করা ভাল ইহা দেখাইবার জন্য যে সকল গ্রবজ্ঘ লেখেন তাহা 
এখন আর পাওয়া যায় না। এই সকল প্রবন্ধ ও আবেদনপত্র এত বিশদর্পে 
শলীখত হইয়াছিল যে ইংলশ্ডের কর্তপক্ষীয়েরা ইহার ভূয়সী প্রশংসা করেন 1৮২৬ 
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হরিশের মৃত্যু ও স্মৃতি ক্ষ! 
নীল কমিশনে জবানবন্দী দেওয়ার পর মান্র ১ বৎসর জীবিত ছিলেন 

হরিশচন্দ্র। শারীরক ও মানাঁসকভাবে অত্যন্ত পীড়ত হয়ে পড়েন তান । 
পৃবেহি ডাল্লাখত হয়েছে ষে আঁ্টবলড িহলস তাঁর 'বর্ুদ্ধে আদালন্তে মামলা, 
করেন মানহানির । মামলা চালানোর জস্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন । অথচ 
হারশ 'রন্তাবত্ত। হই মামলা তাঁর মানাঁসক পণড়ারও কারণ হয় । 109 
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175 519066190০৫ 056 1001681 ০০11”১ এর সঙ্গে অবশ্য শারাঁরক পাঁড়াও' 

ছিল । কালাচরণ সোম বলেছেন যে, বহুদিন হতে হারশের কাশির অসুখ 
[ছল ! কঠোর শ্রম ও অন্যান্য কারণে হরিশের ক্ষম়নকাশ জন্মায় । তাঁর 
হাঁপানির অসুখও ছিল । এর জন্য “মাতার অনযরোধে” তান গলায় মাদুলা 
ধারণ করেন।২ বাজনারায়ণ বশ বলেছেন যে মদ্যপানই হরিশের অবম্দ “ত্য 
ডেকে আনে, “1715 020116 18 0৩ 106, 80011006650 000:2 00 [018 £166 

10001561706 11 0116 2 000 81230 1018 635658152  23215091 

65217101017 0091) 60 0106 ০1107866 01 (01 00000:5-৮৩  মল্সথনাথ ঘোষও 

বলেছেন মদই হরশকে ৩৭ বৎসর বয়সে মৃত্যুর জগতে নিয়ে, গেছে, আর মদ না 
ছণয়েও 'গাঁরশ ৪০ বছরে মত্তুামখে পাঁতিত হয়েছেন ।৪ পাঁড়তাবস্থায় ডান্তার 
এডওয়ার্ড গুভিড ও নীলমাধব মুখোপাধ্যায় তার চিকিৎসা করেন। রমাপ্রসাদ 
রায় মৃত্যুর পূর্বে চাঁকৎস্বার জন্য হারশকে তাঁর আমহস্ট স্ট্রীটের বাঁড়তে এনে 
রাখেন। , কিন্তু মৃত্যুর দিন দুই পূর্বে-তাঁর জীবনের আশা নেই--ডান্তাররা 
এরূপ আঁভমত ্রকাশ্রু কলে তাঁকে তাঁর প্ভবানীপ.রের চালপাঁটর বাড়তে এনে 
রাখা হয়। ১৮৬৯ সালের ১৪ ই' জে শর্রুবার হারশের মৃত্যু হয়। তাঁর 
মৃত্য ও রেভারেপ্ড লং সাহেবের কারাবাস উপলক্ষ করে লোককবির কণ্ঠে 
উাঁ্খত হয় বেদনাগ্গীতি £ 

ন্বাল বাঁদরে সোনার বাংলা 
"করলে এবার ছারখার । 

অসময়ে হরিশ মলো, লঙ"এর হ'ল কারাগার, 
প্রজার আর প্রাণ বাঁচানো ভার 1৫ 

হারশের মৃত্যুর পর 'বুঁভিন্নে পন্রপাণ্নকায় তাঁর সম্বন্ধে শোক জ্ঞাপন করা 
হয়। আমরা সোমপ্রকাশ, ফ্লে্ড অব হীণ্ডয়া, ফোনিকঝ ও মুখাজস ম্যাগাজিন 
থেকে কিছু কিছ অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করছি । 
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খ. সোমপ্রকাশ 
“বঙ্গভূমি অনেক বুদ্ধিমান সন্তান প্রসব করেন। ৷ ফি তাঁহার সহজাত 

টির যা অনেকে সেই আলস্য দোষে আক্রান্ত হইয়া অকর্মণ্য 
হইয়া যায়, মাতকার্য করিয়া উঠতে পারে না। হরিশবাব্ বঙ্গভূমির সেই 
অকর্মণ্য সন্তানদলের অক্জীর্নীবষ্ট ছিলেন না। তান বঙ্গভূমির জনেক কার্য 
করিয়াছেন । যে যে পথ অবলঘ্বন কয়া শ্রীবৃ্ধি বঙ্গভূমে প্রবেশ কারমাছে, 
তাঁহার প্রেরত হন্দু পৌট্রয়ট তাহার অন্যতম । তিনি হিচ্দ: পোদ্রিয়ট প্রচার 
করিয়া হিন্দ জাতির বহৃতর শ্রেয়ঃ সাধন কাঁরয়া স্বপন্রের অদ্বতা সম্পাদন 
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হাঁরশের মৃতন্যর পর ১৮৬১ আলের ১২ই জুলাই বাঁটিশ ইপ্ডিয়ান 
এসোসিয়েশনের গৃহে হরিশ স্মরণার্থে এক সভা হয়। রমানাথ ঠাকুর এই 
সভার সভাপাঁত হন। সভায় রামগোপাল ঘোষ প্রস্তাব করেন/_“হরিশের 
অকাল ও খ্েদজনক মৃজ্ঞ্যতে বঙ্গীয় সমাজের বশ্মেষ ্ ষীতবোধে এই সভায় সভ্যেরা 
অত্যন্ত দ:ঠাঁখত হ্বদয়ে তাঁহার জন্য আক্ষেপ করতেছেন । হিশচন্দ্র এই দেশের 
মঙ্গলের জন্য যে ঞ্তাহার সমস্ত, ক্ষমতা ও শান্ত প্রয়োগ কারয়াছিলেন তাহাও 
স্বীকার করতেছেন 1৮৯০ এই প্রস্তাব সমর্থন করেন, রাজা সত্যানন্দ ঘোষাল । 

গৃদ্ধত"য় প্রস্তাব করেন কিশেতবরীচাঁদ মিত্র ঃ “হরিশের নাম চিরস্মরণীয় কারবার 

জন্য জনসাধারণের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া তথ্বারা কামাঁটির ইচ্ছান্দুসারে 
কেন স্কুলে ভাহার্ নামে ছান্রবৃত্ত দেওয়া যাইবেঃ কিংবা উত্ত কাঁমাঁটর ইচ্ছা হইলে 
অন্য প্রকার স্মরণার্থ িহ হ্থাপন করা যাইবে 1৮১১ এই প্রস্তাব রাজেক্দ্ূলাল 

ত্র সমর্থন করেন । এই সভার গিরপোর্ট হন্দু পৌট্য়টে প্রকাশিত হয় ।১৯২ 

বৃটিশ হীণ্ডয়ান এসোঁসয়েশনের এ সভায় প্রাসদ্ধ ব্যাঁরস্টার মণারুও সাহেব 
বন্তৃুতা করেন। নবাব আবদুল লাঁতফও এ সভায় বন্তত। প্রসঙ্গে হারশের ভুক্রসী 

প্রশংসা করে বলেন যে, হারশ যে কেবল 'হন্দুহিতৈষী 'ছিদেন তা নয় মনসলমান 

৩৩ 

হাঁরশ-৩ 



ও খস্টান প্রভীত সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষই তাঁর আদরের পান্র ছিলেন। তিনি 
সমস্ত মানবজাতির প্রকৃত বন্ধু 'ছিলেন।৯৩ 

বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভায় হরিশ স্মৃতি স্মরণার্থ ও ণচহ্ 
স্থাপনের জন্য ধন সংগ্রহাথ” যে সাঁমাত স্থাঁপত হয়। তার সভ্যদের নাম £ 

কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, সতাচরণ ঘোষাল বাহাদুর, প্রতাপনারায়ণ সিংহ 
বাহাদুর, হরচন্দ্রু ঘোষ বাহাদুর, রমাপ্রসাদ রায় বাহাদুর, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, 
রামগোপাল ঘোষ, রমানাথ ঠাকুর, যাদবকৃষ্ণ সিংহ, কালীপ্রসম্ন সিংহ, রাজেন্দ্রলাল 
মন, ঈশ্বরচন্দ্র বদ্যাসাগর। দগন্বর মন্ত্র তাঁরণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়কৃ্ণ 
মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণীকশোর ঘোষ, প্যারাচাদ মিন্ল, কিশোরাচাদি মিত্র, মৌলবা 
আবদুল লাতিফ, চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, ক্ষে্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, 'গারশচন্দ্ 
ঘোষ, জগর্দীনন্দ মুখোপ্রাধ্যায় ও কৃষ্ণদাস পাল ১৪ 

হরিশের মৃতন্যর পর কালীপ্রসন্ব সিংহ তাঁর স্মাতিরক্ষা তহবিলে ৫০০০ টাকা 
দান করেন এবং 'হন্দু পৌট্রয়ট সম্পাদক মৃত হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্মবণাথ 
কোন বিশেষ চিহ্ন স্থাগ্রন জন্য বঙ্গবাঁসাঁদগের প্রীতি নিবেদন” নামক নিম 
পাস্তা প্রণয়ন করে সবসাধারণের মধ্যে বতরণ করেন। 

স্বত হরিশ্চন্্র মুখোপাধ্যায়ের 
স্মরণার্থ কোন বিশেষ চিন্ত স্থাপন হস 

 ৰঙ্গবাজিবর্গের নিকট নিবেদন 
“ব্গবাদসগণ ! আষাঢ় মাসের প্রথম দিবসে তোমাদগের একজন পরুম 

প্রিয়াচকীর্ধ2 বান্ধব ইহলোক হইতে অবসূত্ত'হইয়াছেন। ভারতভূমি তাঁহার অকাল 

মৃত্যুতে যত অপার ক্ষাতগ্রদ্ত হইয়াছেন, 'শ্রংশং সালের ভয়ানক জলপ্লাবনে, 
বিগত বিদ্রোহে ও বর্তমান বক তত ক্ষাত স্বীকার করেন নাই। তান 

ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া ইহাত্ব ঘত উন্নাত সাধন কাঁরয়।ছেন, সতীদাহ নিবারণে 
রাজা রামমোহন রায়, 'বিধবাবিবাহ প্রচলনে বিদ্যাসাগরও তত উপকার সাধন 
কাঁরতে পারেন নাই ॥ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ্নীয় 'িদ্রোহসময়ে কেখল তাঁহার একমারর 

অসাধারণ অধ্যবসায় ও ধীশান্তগুণে জলধিজলমগ্নোণ্মখ বাঙ্গালিসম্মান সংরাক্ষত 
হইয়াছিল । যাঁদ সে সময় তান না থাকতেন, ঘাঁদ সে সময় তাঁহার লেখনী 
[নিরীহ ধঙ্গবাঁসবর্গের অনুকূলে চালিত না হইত তাহলে আজ আর বঙ্গদেশের 
দদ্দশার পাঁরসীমা থাকিত না। যখন বিদ্রোহসময়ে হৃতসব্বস্ব, বিগ্বতবন্ধব, 
বৈরাঁনর্ধযাতনার্রান্তাচত্ত ইংলন্ভীয়েরা 'নর্ববোধ সপাঁহাদগের সাঁহত বাঙ্গাল- 
শদগকেও কলা্কত কাঁরতে সমৃহ চেষ্টা কারয়াছিল, যখন উদ্বন্ধনে প্রাণদণ্ড ভিন্ন 
বাঙ্গাঁলাদগের আর অন্য গাত ছিল না, তখন কেবল একমান্্ তিনিই অগ্রসর হইয়া 
আমাদগের চিরপারাঁচত সম্মান রক্ষা করেন ; সেই বাঁভংস সময় আজও স্মরণ 
হইলে পাষাণহদয়ও কাঁদ্পত হয় ? 

৩৪ 



“তখন ধনমত্ত ধাঁনগণ দাম্ভিকতা পরিহারপর্ত্বক সম্পদসলভ সুখভোগে 
বিরত হইয়া অন্তঃপহরে নিজ গৃহণীর অগ্চলদেশ আশ্রয় করিয়াছিলেন! সেই 
ভয্লানক দুব্বিপাকে তিনি ভিন্ন আর কেহই অগ্রসর হন নাই। 

পতাঁন যে শুদ্ধ ীবদ্ধোহে আমাদগকে রক্ষা কাঁরম্নাছেন এমত নহে । ইংরাজ 
১৮৫৩ সালে যখন পালিক্লামেন্ট কর্তৃক ইন্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানিরে চার্টর প্রদত্ত হয়, 
সে সময় ভারতবষায়েরা কোম্পানির রাজ্য শাসন ীবপক্ষে পাল'য়ামেন্টে আবেদন' 
করেন, এ আবেদনপন্র তৎ কর্তক প্রস্তচত হয় উহা তাঁহার স্বহস্তালাঁখত এবং এ 
প্রঙ্তাবে তাঁহার এত দূর গুণগাঁরমার পাঁরিয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল যে, ইংলণ্ডীয় 
কন্তপক্ষেরা, মুন্তকণ্ঠে এ আবেদনের শত শত বার প্রশংসা কাঁরয়াঁছিলেন ;-- 
তাহাতে ভারতবধাঁয়েরা প্রার্থনাঁধক ফল ল[ভ করেন; সেবারে এই 'নয়মে 
প.নব্্বার চার্টাব প্রদত্ত হইলে যে, ইন্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানির কাণৎ মান্ত দোষ 
দেখলেই কর্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহাদিগের হস্তু হইতে ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ 
কাঁরবেন । ১৮৫৫ সালে লা" ডেলহাউ'সি লরৌ গ্রহণ করণে মানস প্রকাশ করিলে, 
1তাঁন 'ভন্ন নকল সম্পাদকই তাঁহার মতে অনুমোদন করিয়াছিল ; তান আত যথার্থ 
যযন্তর সাঁহত ডেলহাউীসর অন্যায় মতের সমালোচন কারয়াছিলেন। এমন ক, 
তংসময়ে তান তাঁদ্ববয়ে যে আঁভপ্রায় প্রকটন করেনঃ ইংলণ্ডের কন্তপক্ষীয়াদগেরও 
তাহাতে লাঞ্জত হইতে হইয়াছিল । 'তাঁন কহিয়াছলেন, যাঁদ লরৌ প্রদেশ শহদ্ধ 
আঁবচার দোষে ইধালস আঁধকারভ.ন্ত কাঁরতে হয়, তাহা হইলে ইস্হারাই যে সীবচার 
দ্বারা প্রজা রঞ্জন কাঁরতেছেন তাহার প্রমাণ ক। পাঁথবীর সমহৃদায় প্রদেশেই বহু 
কাল পরম্পরায় এই রূপ রাত প্রচালত আছে এবং তাহাই স্বভাবাসদ্ঘ যে, দেশের 
কতক অংশ রাজার পরম 'মন্র আর কতক গুীলন [বলক্ষণ 1ব্ক্ষ সুন্তরাং যাঁদ 
ইংরাজাঁদগ্ের বলবান বিপক্ষ নিকটে খাঁকত তাহা হইলে ইহাঁদগকেই আবচারক 
বাঁলয়া ভাবত-সাগ্রাজ্য হগগত কারয়া লইত। প্রাতিবাসী নিজ পাঁরবারবর্গের 
প্রীত অত্যাচার কাঁরলে যাঁদ প্রাতবাসিবর্গের তাহারে হাসন কারবার নরম থাকে, 
যাঁদ ধনবান: প্রাতবাক্দী নিজ ধনের ব্যবহার* উওম রূপে না কাঁরলে তদপেক্ষা 
বলবান-* প্রীত্বাসীর, তাহার সমুদায় ধন গ্রহণ কারবার নিয়ম থাকে, তাহা 
হইলে লক্বৌ রাজ আবচারদোকেে আক্্রসাং করা আঁবধেল্স হয় নাই। এতাঁদনে 
সাধারণে একি নৃতন নিয়ম সংস্থাঁপত হইল ; যাঁদ* কাহারও 'বাঁবধ ফলসম্পন্ন 
একাঁট মনোহর উদ্যান থাকে, ষাঁদ তাহার আঁধকারাঁ উহার উত্তম রূপে ব্যবহার 
কাঁরতে না পারেন, তাহা হইলে তিন এ উদ্যানে বগ্চিত হইবেন এই অস্মাদগের 
সুদ্তভ্য রাঁটস* সম্মজের সনাতন মত । 

“১৮৫৯ সালের ১০ আইন কেবল তাঁহার একমান্র পাঁরশ্রম, বন্ধ ও অধ্যবসান়্ে 
প্রচালত হয় তাহার কোন কোন ভাগে বঙ্গবাঁস ৩ কোট লোক স্বাধীন প্রায় 
হইয়াছে । জামদারাঁদগের প্রজাগণের উপর আর তাদশ প্রভৃতব নাই ; জাঁমদার 
মনে কাঁরিলেই প্রজাবর্গকে তাঁহার কর্ম্মালয়ে আসিতে হইবে, তিনি শাল্ত্রক্ষকের 
অগ্ঞাতসারে প্রজার ধান্য বলপৃব্বক গ্রহণ কাঁরছত পারিবেন এবম্প্রকার বহহীবধ 
আনন্টকর নিয়ম একেবারে ভিরোহিত হইয়া গিরাছে। 

৩৫ 



“সাধারণ সম্প্রদায় ইং্রাজাঁদগের পরামশে ভারতবষাঁয় ব্যবস্থাপকসমাজে কত 
বার কত প্রকায় ভয়ানক রাজাবিধির পাণ্ড্ীলাঁপ উপাস্ছত হইয়াঁছল, কিন্ত; তিনি 
অতাঁব সাবধানে প্রার্থত বিধির সংস্কার, সংশোধন ও পাঁরবর্তনের পরামশ€ 
দিয়াছেন । রাজদ্বারে বাঙ্গালিগণ তাঁহা দ্বারা যত উপকার লাভ কাঁরয়াছেন, 
চিরজীবন বিনিময়েও তাহা পাঁরশোধ্য নহে। 

“বঙ্গবাসিগণ | তোমাদিগের সেই মহোপকারাঁ বান্ধব এক্ষণে বিগতজীবিত 
হইয়াছেন, আর তান তোমাঁদগের উপকার সাধনে সম.দ্যত হইতে সমর্থ হইবেন 
না আর তাঁহার লেখনী জল্মভূমর "হত সাধনে প্রধাঁবত হইবেক না; এক্ষংণ 
আর তিনি নাই! প্রিয় আতআ্ীয়বিরহে আপনারা যতদূর দুঙঃখভারগ্রদ্ত হন, 
প্রয়তমা| সহধাঁম্মণী-বিরহে আপনারা যতদূর সন্তাপত হইয়া থাকেন, প্রার্থনার 
প্রত্যাশাস্বরূপ সংসারসোপানে পদা্পণোদ্যত একমান্র প্রিয় সন্তান বিয়োগে বত- 
দ্র দুঃখ প্রাপ্ত হইবেন ; হরিশ্ন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অকাল মৃতযতৈ আপনাঁদগের 
ততোধিক দুঃখ বিবেচনা করা কর্তব্য! ঝণভারপগ্রস্ত হতভাগ্য বণিক ঘযাঁদ 
সর্বস্ব বিনিময়ে বাণিজ্যদ্বব্য সাঁহত অর্ণবপোতমধ্যে জলাধজলে মগ্ন হয় হয়, 
যাঁদ বহ:পাঁরবারসম্পন্ন গহাঁর ভরণ পোষণের একমান্র উপায়বৃন্ত বিহীন হয়, 
তাহা হইলে তাহারা যত ক্ষাতি স্বীকার না করে, বাঙ্গালিসমাজ হরিশ্চন্দ্ 
মুখোপাধ্য্য়ের মৃত্যতে তদপেক্ষা অধিক ক্ষাঁত স্বীকার করিবেন! তান 
বাঙ্গীলসমাজের অলঙ্কার গছলেন ; বঙ্গদেশ তাহা হইতে যত প্রত্যাশা করিতেন, 
[সপাহরক্ষিত এম্বর্ধমন্ত ধাঁনদ্বারে তত প্রত্যাশা করেন নাই! 'তাঁন অন্ধ 
তমসাচ্ছন্ন হিবণ্য খাঁনর একমান্্র দঁপশিখাস্বরূপ সংকোমল বনলতার সংবর্ণ 
পু্পস্বরূপে বাঙ্গালিসমাজের শোভা সম্পাদন করিয়াছিলেন । 

“আজিও সে দযার্নীমপ্ত সমূহর্পে রাঁহত হয় নাই ; এখনও হতভাগ্য প্রজাবর্খ 
নীলকুরহ-তসম্পান্ত হইয়া চতদ্র্শ পুরুষাধিকিত সুখসংসার পরিহারপূব্বকি দ্রীন 
বেশে ভ্র্মণ করিতেছে-- ভয়ানক আঙ্হত্যা,_-ঘ্ণাবহ বলাৎকার আজিও রহিত হয় 
নাই কিন্তু তীন্নবারণের সোপান কে আবিজ্কৃত কাঁরল ?” কেবল সেই হারশ্ন্দ্ 
মুখোপাধ্যায়ের একমান্র লেখনীগূণে সদয়হাদয় রাজপুরুষেরা করুণ রসপরবশ 
হইয়া নখলকরাঁদগের ভয়ানক অত্যাচার নিবারপা্থ কাট নির্য্ত কারলেন; ১ তৎ 
কর্তক তন্তবানুসন্ধানে কত্ত অত্যাচার তোমাদিগের শ্রুতিগোচর হইয়াছে, তাহার 
সংখ্যা করা যায় না। কেবল তাঁহার অসাধারণ ধাঁশান্তগণে কত অচতুরা 
গৃহস্হরজলা সতীত্বস্বরূপ বিমল সুখানুভোগে সমর্থা হইয়াছে । 

“হায়! পাষাণহ্দয়েও যে সকল কর্ম সম্পাদিত হওয়া দুরূহ ; বিজ্ঞানাবহণন 
পশচক্ষে যাহাও ঘণাকর বিবেচিত হয়; এই সুসভ্য শ্বেত জাতাঁদগের এ্রমান 
তপার মাহমা যে; অনায়াসে সরল হৃদয়ে সম্পাদন কাঁরয়া থাকেন !!! 

“হা ! নীলহলকার্ষত গুজাগ্রণ ! তোমরা যাঁহার একমান্র অধ্যবসায় ও যবে 
স্বাধীনতা লাভ করিয়াছ £ যিনি তোমাঁদগের বরদ দেবতার ন্যায় অভীষ্ট সিম্ধ 
কারয়াছেন, নিজ ব্যয়ে তোমাঁদগের হিত সাধন করিয়াছেন ; সেই সদয়হদয় গুন- 
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নিধান আর জীবিত নাই, তান আর কিছ দিন জাঁবত থাকলে তোমরা 
্রার্থনাধিক ফল লাভে কৃতার্থ হইতে পারতে িপ্ত্ তানি যে প্রকার সুদ 
সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন তাহাতে আবালবৃন্ধবনিতারে তাঁহজ্ল গুণে বক্ধ 
থাকতে হইবে । 

"নজকৃত কর্ম্ম দ্বারা গোরব লাভ করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না ; স্বকীর সং 
কর্মের পরিচয় প্রদান করা তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না বাঁলয়াই তংকৃত 
উপকাররাশি আজও অনেকের আঁবাঁদত রাহয়াছে নতুবা তান বঙ্গদেশে জজ্ম 
গ্রহণ করিয়া বাঙ্গীলর যত উপকার সাধন কাঁরয়াছেন এত দন কোন বঙ্গপনুত্র দ্বারা 
তাহা সাধিত হয় নাই ! তান ১২৩১ সালে কুলীন ব্রাহ্মণবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া 
[নিজ ৩৭ বর্ষ বয়ঃকমে সাত বর্ষ সময়মধ্যে বঙ্গদেশের সমূহ শ্রী বাদ্ধ করেন। 

“গৌরব গ্রহণ, রাজদ্বারে সম্নান বা স্বদেশনয়ের গনকট সতপ্রীতাষ্ঠত হওয়া 
এক 'দিনের নামত তাঁহার মনে ডীঁদত হয় নাই! জন্মভামর হিতানষ্ঠানে 
কায়মনোবাক্য ও জীবন পধণ্যন্ত সংকল্প কাঁরয়াছিলেন; বাঙ্গালিসমাজে 

' এব্প্রকার লোক কয়জন জান্ময়াছে ? যান যে পারমাণে বঙ্গদেশের শ্রী বাদ্ধ 
করিয়াছেন, আম.প্রায় সকলেরই চাঁরন্র লক্ষা কাঁরয়াছি ; সুতরাং সাহস কাঁরয়া 
বালতে পারি যে, হরিশ্ন্দ্র মুখোপাধ্যায় যেরূপ নিঃস্বত্তের ভারতবর্ষের শ্রী 
সাধনে উদ্যত হইয়াছিলেন, কোন মহাত্মা সে প্রকার মন প্রাপ্ত হন নাই! অনেকে 
জানিত না, হাঁরশ্চন্দ্র বাব 'হুদ্দুপৌভ্রয়ট সম্পাদন করেন; এবং তৎকর্তক 
বঙ্গদেশের শ্রী বাঁদ্ধ হইতেছে, এমন ক তাঁহারে কখন নিজ মুখেও তাহা। 
স্বীকার কারতে শ্রবণ করা যায় নাই! যাঁদ হারশ্ন্দ্র মুখোপাধ্যায় বঙদেশে 
জন্ম গ্রহণ না- করিতেন, তাহা হইলে এত দিন আমাদের দুঃখের আর পাঁরসীমা 
থাঁকত না, শাল কুক্কুরও আমাঁদগের দুঙখাংশ গ্রহণে সম্মত হইত না। 
আমরা এত দিনে আফ্রিকার ক্লীতদাসাপেক্ষায় সমাধক দুঃখনারে নিমগ্ন হইতাম । 

“পথব্বে রাজশাসন কার্ষে হস্তক্ষেপ করা,তাহারি সমালোচনা করা এবং ক 
প্রকার নিয়মে হতভাগ্য প্রজাবর্গের শ্রীবৃদ্ধি হইবে তাহার সদুপায় নিদ্দেশ 
করার রীতি বা্গালাঁদগের নিকট নিল্লান্ত অপাঁরাঁচত ছিল; কোন বাঙ্গালিই 
সাহস করিয়া রাজীবধি বিরুদ্ধে লেখনগ চালন করেন নাই এবং নান 
নিয়মের সংশোধনার্থ সদুপায় নির্ধারণে অসমর্থ "ছিলেন কিন্তু হরিশ্চ্দ 
মুখোপাধ্যায় ভীল্লাখত বিষয়ে প্রথমে হস্তক্ষেপ করিয়া বাঙ্গালাদগের উন্নতি 
সাধনে যত্রবান হুইয়াছলেন, তিনি যে সমস্ত সদুপায় নির্ধারণ কারিতে, কি 
ব্যবস্থীপকসমাজ ছিকি ইংলন্ডীয় কর্তপক্ষ তাহা সাদরে গ্রাহ্য কাঁরয়াছেন। 
*বতপুজক ইয়ং বেঙ্গলাঁদগের যে প্রকার আপার মাঁহমা কিন্তু হারশচন্দ্র বাবদ 
তৎসহবাস সত্তেও তাহাঁদগের অনুসরণ করেন নাই। 'তাঁন সাহেবাঁদগের এক- 
দিনের জন্য তোষামোদ করেন নাই । পরনিন্দা, িইসা; অযথা কথা ও পরাঁনিজ্ট 
চেষ্টা তাঁহারে স্পশও কাঁরতে পারে নাই । তিনি স্বদেশীয় ভ্রাতৃবর্গের উন্নতি 
দখলে পরম পাঁরতোষপ্রাপ্ত হইতেন ; স্বদেশীয়বর্গের দুঃখ দর্শনে তাঁহার 
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কোমল হয় বিদীর্ণ হইত । যাহাতে ক্রমে বাঙ্গীলিরা রাজ্যশাসনভারের অংশ-- 
প্রাণ্ড হইয়া ইংলন্ডের ন্যায় স্বাধীনতন্ভুস্ত হয়, ইহাই তাঁহার 'চরপ্রার্থত 
আঁভিলাষ ছিল : তিনি ছ্থির করিয়াছিলেন যে, পূর্বে ব্রাহমণেরা বিদ্যাবলে অবশিক্ট 
সাধাবণ সম্প্রদায়ের উপর কন্তৃতিৰ করিতেন ; অপর সমাজস্থ মনষ্যগণ যেমন 
ব্লাহননণের অধ্মীন ছিল এবং ব্রাহমণেরাই যে প্রকারে সামান্য সমাজের শাসন কাঁর- 
তেন ; সেইরুপ জাঁমদারবর্গে প্রজান্ণণের উপর কত্ততব করেন । প্রজাগণ 
তাঁহার মতেই মত প্রদান করে এবং সকলে ত'হারেই একমান্র প্রিয়াচকীষ: 
জ্ঞানে তাহার উপর আপনাদিগের সম.দায় 'প্রয় কার্ষের ভারাপ্পণ করত 
নিশি5স্ত হয়; জাঁমদার পরল হদয়ে পক্ষপাতরাহত হইয়া নিয়ত তদধীনস্থ 
প্রজাব্গের শুভানুধ্যান করেন : তাহা হইলে কমে ভারতবাসীরা ইংলন্ডের 
প্রজাগণের ন্যায় স্বাধীনতাসূখ ভোগে সমর্থ হইবে । তাঁহার ইচ্ছা ছিল 
না যে, মগ বা 'চনারা ভারতবর্ষ জয় করত ইংরাজাঁদগকে নিব্বাঁসত করিয়া 
£দলে। আমরা সংখ হইল অথবা বাঙ্গীলরা যুদ্ধে ইংরাজাঁদগকে পরাজিত 
করিলেই স্বাধীন হইব'। স্বাধীনতা যে কি এবং তজ্জাঁনত সুখ ক প্রকারে 
সম্ভোগাহ্হ তাহা হবরিশ বাবুই ্বলক্ষণ অনুভব কাঁরিয়শীছলেন । যাঁদ 
ক্রমে কর্তপক্ষ ভারতবধীয়াদগকে উপযযুক্ত 'ববেচনায় রাজ্যশাসনে অংশ প্রদান 
করেন, যাঁদ আমবা পালয়ামেণ্টে আপনাপন জক্মভূমিব হিত বাসনার 
পরামর্শে বত হই, তাহা হইলেই আমরা স্বাধীন বাঁলয়া পাঁরচিত হইলাম । 
হায়! বান এই সমূহ মঙ্গলময় উপায় উদ্ভাবন করেন, এক্ষণে সেই গুণানধান, 
হতভাগ্য ব্গবাসীর অদম্টদোষেই আমাঁদগকে পাঁরত্যাগ করিয়া গমন কারিলেন ; 
এক্ষণে তৎক ত উপকারের কতজ্ঞতা স্বীকার করা আমাদগেব অবশ্য কর্তব্য 
কম্ম। যাঁদ হরিশ্ন্দ্র মুখোপাধ্যায় রে।মে বা গ্রীসে, এথেলন্সে অথবা হীজপ্টে 
জন্ম গ্রহণ কারতেন তাহা হইলে আজি তাঁহার মৃত্যুতে সংসার শোব'চহে আঁঙ্কত 
হইত । প্রশস্ত প্রস্তরময়ী গ্রাীতমচর্ত ও সাবস্তৃত মণ্ডপ সমূহ তীহার স্মরণার্থ 
নামত হইত, প্রকাশ্য গ্ছলে তাঁহার গুণগাঁরমা আঁনয়ত জঙ্গীত হইত ; তিনি 
জীঁবিতাবস্থায় পতৃতুল্য সম্মান পাইতেন ও দেহাবসানে দেবতার ন্যায় পাঁজত 
হইতেন। ধকন্তু যে দেশে উপকার স্বীকবর করা সুদরপরহিত, দ্ভীগ্যক্রমে 
হরিশ্ন্দ্র মুখোপাধ্যায় সেই 'দশে জন্মগ্রহণ করিয়াঁছলেন। 

“বঙ্গদেশেল ব্রাহ্মগণ ! এই বার তোমাঁদগকে সম্বোধনে উপযংন্ত অবসর 
প্রাপ্ত “হইয়াছি , তোমাদিগের সহদয় বান্ধব হারশ্চন্ত্র মুখোপাধ্যায় পণ্চতৰ 
প্রাপ্ত হইয়াছেন ; এক্ষণে তাঁহার স্মরণাথ কোন বিশেষ চিহ্ স্থাপন করণ 
জন্য তোমাদগের সাধ্যানুসারে সাহায্য করা উচিত । সামান্য পৌন্তুলিকাদগের 
ন্যায় তোমাঁদগ্সের সংসারের আঁধক অর্থ ব্যয় হয় না; তোমরা শুদ্ধ ঈ*বরের 
প্রীতির উদ্দেশে তাঁহার প্রিয় কার্ধ্য সাধন কারয়া থাক ; পৌত্তলিক কর্মকাণ্ডের 
সংস্রব রাখ না সুতরাং দেবপঁজক উৎসবাপ্রয়্ বাঙ্গাল হইতে ব্র্মাজ্ঞানীর 
সংসার আতি সলভে 'নর্্বাহ হইয়া থাকে, তান্নামন্ত এতাদ্শ অসদ্শ সং সঙ্কক্পে, 
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তোমাদিগ্নকেই বিশেষ সাহাষ্য কাঁরতে হয়? বাঁলতে গেলে হারশচন্দু মুখোপাধ্যায় 
ব্রাহ্ম ধর্ম্মের একজন প্রকৃত আচার্ধয ছিলেন--ত হার যয়েই--তাঁহার পারশ্রমেই 
ভবানীপ:রে ব্রাহ্ম বম্্ম নাত ও উপাসনার্থ সমাজমান্দর নাম্মিত হয়_-তাঁহার 
স্বদেশাহতচিকীর্ধাগ্ণে সাধারণে যে পাঁরমাণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কারবে, 
তোমাদিগের তদপেক্ষা শত গুণে শোক প্রকাশ করা বিষে । 

পপ্রয়চিকণষ্র স্মরণাঁচহ শ্থাপন করিলে পৌন্তীলক ধর্মের উৎসাহ প্রদান 
করা হয়, বোধ করি ব্রাহ্ম ধর্মে এরপ লিখিবে না। 

“এক্ষণে তাঁহারে চিরস্মরণীয় করণার্থ ভারতবর্ষের আবালবহজ্ধবনিতার 
প্রাণপণে কায়ুমনোবাক্যে সাহায্য করা কর্তব্য ; যাঁদ আমাদের রামমোহন রায়ের 
শনকট, বিদ্যাসাগরের নিকট, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ্ন .করা বিধেয় হয় তাহা হইলে 
হ'রশন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট শত গুণে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কাঁলকাতা 
নগরাঁয় এম্বর্যযমন্ত ধানগণ'! একবার স্বদেশের বর্তমান দুরবন্থ্যর প্রাতি দুষ্ট 
রোপণ কর। গহপাতি মদাপ ও লম্পট হইলে সংসার যের্প বিশৃঙ্খল 
হয়_তোমাদগের এ*্ব্যযমন্ততায় বঙ্গদেশের তদনুরশপ দদ্দশা ঘঁটিতেছে। 
সাধারণাহতকরা কাার্ষেয যাঁদ তোমরা কায়মনে সাধ্যানুসারে সাহায্য না কারবে, 
যাঁদ তোমরা শ্রেষ্ঠত্বপদ প্রাপ্ত হইয়া দুরবস্থা মোচনে সচেম্ট না হইবে তাহা 
হইলে চিরাদনেও ভারতের সূখ সৌভাগ্যের উন্নাত হইবে না। তোমরা অতুল 
ধন প্রাপ্ত হইয়াছ তংসকলই, সাধারণাঁহত কার্য ব্যয় কর আমার এরপ 
প্রার্থনা নহে, যাঁদ তোমাঁদিগের স্মরণমান্র থাকে যে স্বদেশের শ্রীবাদ্ধ গবষয়ে 
অযত্ব করা,__সমাজের উন্নাতিতে উপহাস গু মঙ্গলময় কার্ষ্যে ব্যয় না করা; 
ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্ট পদার্থ মনুষ্য নামধারীর উচিত নহে-_তাহা হইলে 
বজ্ঞানাবহীন বন্য মক্কষচে ও এ ধনীতে বিশেষ ি"; তাহা হইলেই যথেষ্ট 
হইবেক । যাঁদ তোমরা ববশ্রাম সখশব্যায় শাঁর়ত হইয়া নিজ 'নজ 
অবস্থা বিষয়ে চিন্তা কর, যাঁদ তোমরা এক দিনের জন্যও ভাবিয়া দেখ যে, 
ভারতে জন্মগ্রহণ করিনা এত অতুল ধনের *আধপাঁত হইয়া জন্মভমর ক 
উপকার সাধন* কারজ্মাম, কয়জন অনাথ তোমাদের সাহায্যে 'বদ্যাশিক্ষা 
কারয়া মনুষ্য নধমে পাঁরচয় দানে সমর্থ হইতেছে? কয়জন বিধবা হতামাঁদগের 
উদ্যোগে পুনব্র্বার পাতি প্রাপ্তে 'বাঁবধ দহচ্কাঁত হইতে মস্ত হইয়াছে? 
স্বদেশের শ্রীবাদ্ধ বিষয়ে কোন্ 'বখ্যাত ধাঁন কয় টাকা ব্যয় করিয়াছে? 
তোমরা মৃত পতা মাতার শ্রাদ্ধাদ উপলক্ষ্যে, পুত্র কন্যার বিবাচ সময়ে 
ধনঞ্ব্যয় কারয়ী গ্রাক সে কেবল প্রশংসা লাভের একমান্্র উপায়, তাহাতে 
তোমাদের লাঙ্গল আরও ফুঁিয়া উঠে এবং শ্রীরামচন্দ্রের মত আত্মাবস্মৃত 
হও, তোমাঁদগের আত্মীবস্মীত, সামান্য লোকদিপের যাতনার কারণ মান্। 

“তোমরা স্থির কাঁরয়াছ যে, তোমরা হন:মাল্ের ন্যায় অমর, কখনই মারবে 
না--চিরকাল বালাখানায় বৈঠকথানায়-__বাগানে সুখে বিহার করিবে, স্বদেশের 
শুভ চিন্তায় বিভ্রত হওয়া, তাহার শ্রীসাধন "কার্ষেযে ব্যয় করা মর্ধের কার্যা 
সতরাং এবিষয়ে তোমাঁদগের অপেক্ষা নীলকার্ষোযর প্রজাগণে আঁধক সাহায্য 
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করিরে--্কষকের সরল হৃদয় কৃতজ্ঞতারসে পাঁরপূর্ণ। আঁজ বাঁদ সোনা- 
গাজীর খোঁড়া ত্রন্ষের শ্রাম্থ হইত বা পাগলা ছিরুর সাঁপস্ডন হইত তাহা 
হইলে তোমরা সাহাষ্য কারতে পথ পাইতে না; আজ আন্তাবল বা 
হোটেলরক্ষক কোন ফারঙ্গী মারলে সাধ্য মতে সাহায্য করিতে । তোমরা 
চালাঁচত্রের অসুরের মত সম্ধ দর্শনীয় নতুবা পদার্থে তৃণ হইতেও নিকৃষ্ট ॥ 
এক্ষণে উপসংহার সময়ে বঙ্গদেশবাসাঁদগের নিকট আমার নিবেদন এই, যে 
মহাআ্া তোমাঁদগ্গের এত উপকার সাধন কারিয়াছেন, যদ্দবারা অনেক বিষয়ে 
তোমরা প্রাপ্তকাম ও পূর্ণমনোরথ হইয়াছ ; যান নিজ ধাঁশীল্তবলে সানশোঁধিত 
মণির ন্যায় মেঘত্যন্ত দিনকরের ন্যায় ভ্তবকত্যন্ত পুছ্পের ন্যায় রাঙ্গালসমাজ 

অলঙ্কত কৃরিয়াছিলেন, তাঁহারে চিরস্মরণীয় কর । 

“নীলকরহৃতসব্বস্ব বঙ্গদেশীয় প্রজাগণ ! আম বঙ্গদেশীর কি ধনবান্ 
ক গৃহস্থ সকলকে উপেক্ষা কাঁরয়া প্রথমে তোমাঁদপকে স্মরণ করাইয়া দি, 
দৌখও কৃষকের কোমল হৃদয়ে যেন অকৃতজ্ঞতা স্পশ* কাঁরতে না পারে। 
যে মহাত্বা তোমাদিগের জীবনপ্রদান কারয়াছেন ; যাহা হইতে তোমরা যম- 
যাতনাপেক্ষা গুরুতর রেশে পাঁরন্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছ ; সংদ্ধ যাহার একমান্ 
যত্কে তোমাঁদগের সব্বস্ব রক্ষিত হইয়াছে; সতাঁগণে সতীত্ব রক্ষায় সমর্থ 
হইয়াছে ; অকালমৃত্যু, উদ্বন্ধনে প্রাণনাশ গ্রামদাহ রাঁহত হইয়াছে । ভারত- 
বর্ষের ষের্প ভাগ্যদেবতা সহায়েও তোমাঁদগের যে দুরবস্থার অপনোদন 
না হইত একা হরিশ্ন্দের দ্বারা তাহা পাঁরপূর্ণ হইয়াছে সুতরাং তাহারে 
--অভীন্ট দেবতার ন্যায় পিতার ন্যায় ও প্রাণদাতার ন্যায় স্মরণ করা 
কর্তব্য । আমার আর ,আঁধক বলা প্রয়োজনাভাব, যাঁদ তোমরা হরিশ্চন্্ 
মুখোপাধ্যায়কত উপকারে কৃতজ্ঞ না হও তাহা হইলে তোমরা 'কি বাঁলয়। 
মুখ দেখাইবে বালিতে পাঁর না এবং পাঁরণামে তৌমাদের যে কি দর্্দশা 
হইবে তাহার হইয্নত্তা করা যায় না।” 

- সারস্বতা শর 
১৭৮২ *শকাব্দাঃ 

সমাপ্ত 

* ইহা ১৭৮৩ শক হইবে 



সংবাদপত্রের রিপোর্ট থেকেই দেখা যাবে যে হারশ স্মৃতরক্ষার কাজ [বিশেষ 
অগ্রসর হয় 'নি। ১৮৬১ সালের ৯ ই নভেম্বর স্মীতরক্ষা সামীতর অন্যতম সদস্য 
কালী প্রসম্ব কার্যীনর্বাহক সাঁমাতির কাছে এক পত্রে প্রস্তাব করেন যে যাঁদ হরিশের 
₹কোন স্মাতমান্দর প্রাতাম্টত হয় তাহলে 'তাঁন তাঁর স্মাঁকয়া বাগান অঞ্চলের দুই 
'বিধা জাম দান করতে সম্মত । পরে তীনি প্রন্তাব করেন যে হরিশ স্মৃতিমান্দরে 
গ্রন্থাগার স্থাপিত হতে পারে, সেখানে নিম্লামত 'বাবিধ বিষয়ে বন্তুতাব আয়োজন 
করা যেতে পারে । 'তাঁন কিছুটা ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, “& 9940150 005210278 
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ইশ্ডয়ান এসোসিয়েশনে কালীপ্রসন্বের প্রস্তাব ধন্যবাদের সঙ্গে গৃহীত হয় । কিন্তু 
বাস্তবক্ষেত্রে কাজ কিছুই হয় নি। মন্মথনাথ ঘোষ িখেছেন-_“হারিশচন্দ্রের 
মৃত্যুর পনের বংসর পরে হরিশচন্দ্র ফাণ্ডের সংগৃহীত ১০, ৫০০ সার্্ধ দশ সহস্র 
মুদ্বা বাঁটশ হীণ্ডয়ান সভার গৃহৰনর্মমণ কার্যে ব্যায়ত হইয়াছল, এবং আজও 
এই সভাগৃহের 'ীনম্নতলে কতকগ্াঁল কঈটদট গেজেট, রিপোর্ট ও সংবাদপত্রে 
পারপূর্ণ পাতিগন্ধময় অন্ধকারকক্ষের সম্মুখে একখান ক্ষুদ্ প্রশ্তরফ্লকে হরিশ্চন্দ্ 
মুখোপাধ্যায় লইব্রেরী, এইবাক্য কয়ুট ক্ষোঁদত আছে। ইহাই ভারতবর্ষের 
সবশশ্রেম্ঠ রাজনাঁতিকের, সর্বশ্রেষ্ঠ স্বদেশ প্রোমকের স্মৃতিচিহ্ন বলিয়া নার 
হইতেছে । বাঙালীর জাতাঁর় কলঙ্কের এরুপ িদশন আর কোথাও আছে 
কি ৮*৬ কেন হরিশ স্মৃতমান্দর হল না তার কারণ 'নর্দেশ করতে গয়ে 
রামগোপাল সান্যাল বলেছেন» 4১020518052 0৫ 0011 16 56215, & 

08100 10020 17) 0106 1076 1001 0 0136 008191796 01 00513110517 

[30191 4১880018610, আ.5 50161101915 1108351818.050. 800. 020198120 29 

4771151) 00150150611.11915. 7776 0০001 05611008062 15 0১96 

80006 01£ €136 20111561076181 00610196215 0: 016 £১580588,01010. 10 1020 

00180010060 13910891015 00 05০ 10090, 5010:150 20 ০0111081017 

107 92৮0 [11560 1083 091) 00 20010011866 006 21016 (01000 

60০ 62001000০06 00০ 01101176 ০06 00০ £850020307) 200 ৪, 

1)02001391 100610)01191] ৪ 2:21920, 10 6136 £1:681 819906০0106 

2190816 732569166 0961019-”৯৭ এই একই ব্যাপার”আমরা লক্ষ্য কার হারশের 

জীবন? রচনার ক্ষেত্রেও । ১৮৬১ সালের ৩ রা, অক্টোবর পহন্দ পৌঁট্রর়টে' এই 
অর্মে এক বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় যে, হাঁরশের জীবনী রচনা করবেন শচ্ভুচন্দ্ু 
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মুখোপাধ্যায় । কিন্তু সে জীবনী রচিত ও প্রকাশিত হয়োছল বলে জানা যার 

না। হরিশচন্দ্রে প্রথম জীবনচারতকার রামগোপাল সান্যাল । ১৮৮৭ সালে 

তাঁর বাংলা ভাষায় দলাখিত হাঁরিশ জীবনণ প্রকাশিত হয় । গ্রন্হের ভূমিকায় তিনি 
1লখেছেন, “আজ প্রায় ২৭ বংসর হইল, বঙ্গের শিরোভূষণ হরিশ্চন্দ্রু মুখোপাধ্যায়ের 

মৃত্যু হইয়াছে । এপর্যন্ত তাঁহার জীবনী ইংরাজীতে কিদ্বা পনি রা 
লাখতে প্রয়াস পান নাই।” ১৮৮৯ সালে রামগোপাল “4১ £6067% 
31081980015 06 93610768]1 :০61601101657 গ্রন্েও হরিশজীবনী সম্পর্কে 

আলোচনা করেন । ফ্লামজি বোমানাঁজও ইংরেজীতে হারশচক্দের জীবনী রচনা 

করেন। 

টাকা 
১-970011015097088 200. &109000668 ০1 8976 20062) 01 10015. 7. 0. 95051, 2-82 
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৮--510 01 31738100 00080019। 300910. 4. 90081, 089 
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৬-1)9 [90009751, 17. 0, 186]. 
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১৩ এক্ষণ, এ, পৃঃ ৪৩-৪ ৃ 
১৪-_মবীস্ম! কালীপ্রসন্গ সিংহ । মন্মখমাথ ঘোষ । 
১৫--মহাম্সা কালীপ্রসন্ন, এ, পৃঃ ৩৩ , 
১৬---এ, পৃঃ ৩৩-৪ ॥ 
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হ্বিতীক্স অধ্যান্্ 

হিন্দু পেটিয়ট ও হরিশচন্দ্র 

ভারতবর্ষের সাংবাদিকতার ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে একজন ইংরেজ 
লেখক বলেছেন যে, ১৮৮৪ সালে জাতীয় কংগ্লেসের জন্মের সময় থেকেই 
ভারতবর্ষে যথার্থ সাংবাদিকতার সূত্রপাত হয়। তবে একথাও [তিনি স্বীকার 
করেছেন যে, আঁগামেমননের আগেও যেমন জেনারেল ছিলেন, তেমাঁন সংরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগেও এদেশে সংবাদপত্রের সুযোগ্য সম্পাদকের অভাব ঘটেনি ।৯ 

[বদেশশী লেখকের এই মন্তব্য বাংলাদেশ সম্পর্কে খুবই সত্য। উনাঁবংশ 
শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকেই এদেশে সাংবাঁদকতার সূত্রপাত হয়েছে । সমাচার 
দর্পণ, সংবাদ কৌমনুদী, সমাচারচীন্দ্িকা, বঙ্গদৃত, সংবাদ প্রভাকর, জ্ঞানান্বেষণ, 
সংবাদ রত্বাবলী, সংবাদাঁদবাকর+ সংবাদ গুণাকর, সংবাদ ভাস্কর, সংবাদ রসরাজ 
প্রভীত পান্রকার নাঁম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । উনাঁবংশ শতাব্দীর চাল্পশের 
দশক থেকে বাংলাদেশে সংবাদপন্রের নূতন গাঁতবেগ সৃচিত হয়। দেশীয় 
মানুষদের প্রাত ইংরেজ শাসকদের ঘৃণা, 'িচারাঁদর ক্ষেত্রে দেশীয় মানুষদের 
প্রাত আঁবচার এই সমস্ত বাদ্ধ* পেন্তে থাকে! হাঁতমধ্যে শিক্ষার "বস্তার এবং 
রাজনৈতিক চেতনার জাগরণের ফলে 'বদেশীদের নিপীড়ন ও আঁবচার সম্পর্কে 
বাঙালী সচেতন হয়ে উঠতে থাকে ।" সমকালীন সংবাদপন্লগ্ণীলতে তারই 
প্রাতফলন পড়ে । ১5৪০ থেকে ১৮৫৭ সালের মধ্যবত্রী সময়ে যে সমপ্ত 
সংবাদপন্র প্রকাশিত হয়েছিল সেগহীলর মধ্যে অবশ সামাজিক, রাজনোতিক 
ও অঞ্নৈতিক বিষয়গ্গুল ততখানি আলোচিত হত, না, যতখাঁন আলোচনা 
থাকত ধর্মীবতর্ক সম্কুন্ধে। এই সময়কালে গগ্রাম বাংলার 'বাঁভল্ন স্থানেও 
সংবাদপন্রের* প্রকান্না একাটি উল্লেখষোগ্য ঘটনা 1২ 

১৮৪২ সালের ক্বজ্পজীবণ 'বদ্যাদশন' পান্রকাঁট প্রকাশিত হয় | অক্ষয়কুমার 
দত্ত এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুর ছিলেন পান্রকাটর উদ্যোন্তা। বাংলা ভাষাচচণা 
এবং সামাঁজক কুসংস্কার দূরীকরণ এই 'দ্িবধ উদ্দেশ্য ছিল পন্রিকাটির । 
১৮৪৩ সালে ১৬ই অগস্ট প্রকাঁশত হয় “ত্ববোধনী' পাত্রকা। মূলত 
ব্াহ্মধর্মের প্রচার, পান্রকাঁটর উদ্দেশ্য হলেও ধর্মী আলোচনা ছাড়া এই 
পা্রকায় সামাজিক--রাজনোতিক, অর্থনৌতক এবং শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হত । সামাজিক আদর্শ হিসাবে “তত্ববোধনী, গ্রহণ করেছিল দেশপ্রেমকে ॥ 
জাতীয় প্রগাতির ক্ষেন্রে, পান্রিকার মতে, দেশপ্রেম অপরিহার্য । বিদেশীর অন্ধ 
অন.করণ নিন্দিত হয়োছল এই পন্রিকায়। অবশ্য' অন্ধদেশপ্রেমও পান্িকা 
কর্তৃক সমাঁথত হয়ান। 'মিশনারীদের বিরদ্ধে এই পান্ুকা আক্ুমণ কেন্দ্রীভূত 
করেছিল । সমকালীন জ্ঞানারুণোদয়, ধর্মরাজ প্রভাতি পত্রকাও 'মিশনারীঁদের 
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ববরএদ্ধে এবং ইংরেজ সরকার করৃকি িশনারীদের সমর্থনের বির-ম্ধে আক্রমণ 
চালিয়েছিল । “তত্ববোধনী” পান্রকায় কৃষকদের প্রাত সহানুভূতি প্রদার্শত 
হয় । কৃষকদের দুঃখ দারিদ্র্যপর্ণ অবস্থা সম্পর্কে ধারাবাহক রচনাও এতে 
প্রকাশিত হয়েছিল। এই পান্রকা সামাঁজক সংস্কার কার্যকেও মদ 
জনগিয়েছিল । 

১৮৪৭-৪৮ সালে সংবাদজ্ঞানাঞ্জন, রঙপ:ুর বার্তাবহ সংবাদ 'দীগ্জয়, 
সংবার্দ মনোরঞ্জন, আক্কেল গুড়ুম, সংবাদজ্ঞানরত্বাকর, সংবাদ মুস্তাবল, সংবজ্ 
কোন্তব, জ্ঞানচন্দ্রোদয় ইত্যাঁদ পান্নিকাগুল প্রকাশিত হয় । এই সমন্ত পান্রকায় 
রাজনৌতক সামাজিক বিষয়েরও কিছ কিছু আলোচনা থাকত ॥। ১৮৪৯ 
সালে জয্লকালী বস? কর্তৃক প্রকাশিত 'মহাজন দর্পণ' প্রথম বাঁণজ্য সংকান্ত 
সামীয়ক পত্র! ১৮৪১ সালে ব্ল্যাক এক আন্দোলন সুরু হয়। “সংবাদ 
'সাধুরঞ্জন' পান্রকাঁটি এই আন্দ্েলন সম্পকে" বিবিধ রচনাঁদ প্রকাশ করে। 
এই পান্নকার ব্ল্যাক এই আন্দোলনে দেশীয়দের ব্যর্থতার কারণ [হসাবে 
রাজনৈতিক অনৈকে/র দিকে দম্টপাত করা হয়। উনাঁবংশ শতাব্দীর পণ্চাশের 
দশকে আরো বহ সামায়ক পান্রকার উদ্ভব ঘটে“সামাজিক সংস্কারের প্রেরণাতেই। 
সবশঃভকরী পান্নকা, জ্ঞানারু্ণাদয়, সুলভ পান্রকা সামাঁজক সংস্কারকে মদত 
জাগয়োছল । ১৮৫৫ সালে প্রকাঁশত কালীপ্রসন্ন সিংহের শীবদ্যোৎসাহনী, 
পান্নকায় সামাঁজক সংস্কার এবং 'শক্ষাবিপ্তারের উপর রচনাঁদ প্রকাশিত 
হয়। জ্ঞানারুণোদয় পান্রকায় ব্ঁটশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রকাশিত হয় তাঁর 
সমালোচনা |. ইস্টইশ্ডিয়া কোম্পানি কিভাবে দেশীয় জনগণকে শোষণ করছে 
তার বিস্তৃত বিবরণ এই পাঁন্রকায় প্রকাশিত হতে থাকে ।৪ নবীনচন্দ্র আচ্যের 
বঙ্গাবদ্যা প্রকাঁশিকা পান্রকা ছিল বাঁটশ শাসনের আর এক সমালোচক । 
এই পাঁন্রকায় লেখা হয় যে; হিন্দ; রাজাদের আমলে প্রাচীন ভারত ছিল 
সম্পদশালী, বিদেশী শাঁসনশ্সোষণে সম্প্রাত তার জীর্ণদশা উপাস্থিত হয়েছে। 
[বদেশন বাঁণিকদের অর্থনৌতিক শোষণের ফলে দেশের মানু আজ্ব অনাহারে 
ধকছে।* ১৮৫৬ সালে রেভারেশ্ড লঙ্গলাবহারী দে কর্তৃক প্রকাশিত অরুণোদয় 
পা্রকাঁটতে কোম্পানির শাসন সম্পর্কে অঠীন্তোষ প্রকাশ করা হয়। পাঁরহাস 
করে পান্রকায় লেখা হয়, বাঁণক সন্তানরা শোষণ লহঠনের মাধামে রাজ- 
সম্তানে পারণত হয়েছে ।৬ ১৮৫% থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত প্রকাশিত পাঁন্কার 
তালিকা হল £ জ্ঞানবোধিনী, বঙ্গবাতণাবহ, এডুকেশন গেনে্ট ও সাপ্তাহিক 
বাতন্বহ, মাঁজলপ:র পান্রকা, উন্তরপান্ডা পাক্ষিক পান্রকা, "সর্ব তত্ত প্রকাঁশকা, 
সবণাথ* প্রকাঁশিকা, লোকলোচন চান্দ্রকা ইত্যাঁদ। ১৮৪০ থেকে ৫৭র মধ্যে 
বাংলা সংবাদপত্রের জগতে জোয়ার সাঁম্ট হয়োছল একথা ঠিকই, কিন্তু এগুলি 
জনমতের বাহন কতথার্ন হয়ে উঠেছিল তা আলোচনার বিষয় । পান্নকা- 
এীলর প্রচার সংখ্যা খুব, বোশ ছিল না। জেমস লঙ প্রদত্ত নিচ্ন 
তাঁলকাটি সেই কথাই প্রমাণ করে |? 
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[বাবধাথ সংগ্রহা ০১, ক 

উপদেশক ১.৮ ২০০ 

ভাস্কর “৭800 
জ্ঞানোদয় »*০:০১%০ 

ধর্মরাজ টি 00 
সুলভ পান্লিকা নু. 4০ 

সাধদরজন ৮০০ 
প্রভাকর রঃ ৮০৪ 
নিত্যধর্মানুরঞ্জিকা ২৫০ 

পূর্ণচন্দ্রোদ্ধয় টু 80০0 

রসরাজ রি ১৫০ 

সত্যার্ণব 5. 2০ 

তত্ববোধনী *"* ৭6০0 - 
বাতশবহ রঃ ১০০" 

, ভ্ানার*«ণোদয় ০ ৩০০ 

সংবাদ সাগর টিং ৮৪] 

সমাচার চান্দ্রিকা ৃ ৩৫০ 

মিনি নিপল হিসি এর দশ বছর পরে 
১৮৬০ সালে ইম্ডিগ্ো কমিশনের সামনে সাক্ষ্য, দিতে গিয়ে জেমস লঙ অবশ্য 
স্বীকার করোছলেন যে, হীতমধ্যে দেশীয়, সংবাদপন্রের প্রচার বাদ্ধ ঘটোছল । 
কাঁমশনের সামনে তান নিম্ন তালিকাটি পেশ করেন ।” 

সাল |] প্রচার সংখ্যা 
১৮৬ ৮৪ 000 

১৮৫৩ ৩০০ 000 

১৮৫৭ ৬০০৯ ০০০ 

এবার আমরা বাঙালি কর্তৃক সম্পাদিত ইংরোজ পান্কার কথা আলোচনা 
করব। ১৮৩০ সালে গ্যাকাডেির্ক এসোসিয়েশনের সভাপতি 'ডিরোঁজওকে 
সামনে রেখে সামাতর সদস্যরা ₹৪:৩0 নামক একটি ইংরোজি সাপ্তাহক 
পান্রকা প্রকাশ করেন । ভারতবর্ষে বৃটিশের হ্ছায়ীভাবে বসবাস, বিচারাদালতে 
অনাচার এবং আচার, স্ী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাঁদ কয়েকটি সমকালান 
বিতক্ূলক বিষয় সম্পকে" পাঁকাঁটতে রচনাঁদ প্রকাশিত হয়। কিল্ভু 
কলেজের অধ্যক্ষসভা ছান্রদের রাজনীতিক ও সামাঁজক বিষয়ের আলোচনা সহ্য 
করতে পারেন নি । সহ-সভার্পাত ডঃ উইলসনকে দয় 'দ্বিতাঁয় সংখ্যা 810006001 
মদত হলেও তার প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হয় । এই রকম স্বাধীন মতামত 
প্রকাশ ও আচার আচরণ প্রচলিত ব্যবস্থার 'বরোধী হওয়ায় ছাদের বিশেষ 
নর্যাতন ভোগ করতে হয় । এরই ফলশ্রুত স্বরূপ ১৮৩১ সালে ২৫শে এপ্রল 
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শাডরোঁজওকে বিতাঁড়ত হতে হয় হিন্দ; কলেজ থেকে ।৯ ১৮৩১ সালে 
প্রসন্নকূমার ঠাকুর 17301) [২5:00 নামক একটি ইংরেজী সাপ্তাহিক পান্রকা 

প্রকাশ করেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুরঃ রমানাথ ঠাকুর এবং শ্যামাচরণ ঠাকুর 'ছলেন 
এই পান্রকাটির সতবাধিকারী । পান্রকাঁটতে প্রথম প্রথম নানাবিষয়ে রচনাঁদ 
প্রকাঁশত হত । পত্রের শেষে থাকত সম্পাদকীয় মন্তব্য । এছাড়াও সম্পাদক 
নিজে নানা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করতেন । রামমোহন রায়ের আদর্শ এবং 
[বিষয়ের মতামত এইসব আলোচনার মধ্যে প্রীতফাঁলত হয়েছে । অজ্ঞানতা ও 
কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম; স্বাধীন জাতি সমূহের আদর্শে স্বাধীনতা এবং 
সত্যের জন্য আকাঙ্খা পান্নকাটিতে প্রাতফালত হত বলে এাঁট নব্য বাংলার 
প্রগাতশনুল সম্প্রদায়ের মুখপত্র রূপে গৃহীত হয় । প্রসননকুমার ঠাকুর এই পান্রকার 
মাধ্যমে তৎকালীন জাতীয় সমস্যাগীলরও আলোচনা করোছিলেন । এই পান্রকায় 
প্রকাঁশত প্রবন্ধাঁদ রাজন্রোহমূলক ছিল বলে সমকালীন ইংরেজ পাঁরচালিত 
ইংরোঁজ পান্রকাগযাল মন্তব্য করে ।* প্রসন্নকুমার জ'মদার হলেও কছুঁদন তান 
সরকারী নিমক মহালে চাকুরীজীবী 'ছিলেন। অথচ স্বাধীনভাবে সংবাদপন্ত 
সম্পাদনা করতে হলে সরকারের সঙ্গে আর্ঘক সংশ্রব রাখা বাঞ্চনীয় নয়। 
[বশেষতঃ যখন £২৩£০:10০1: পীত্রকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাদ সম্মন্ধে রাজদ্রোহের 
আঁভযোগ হতে থাকে তখন প্রসন্নকুমার সরকার পদে বৌশাদন আঁধাঁন্ঠত থাকা 
সমীচীন বোধ করেন নি।১০ £২০৫০£70৪1--এর মত অনুরূপ আর একাঁট 
পাত্রকার নাম 9625851 ৮১৩০০: রামগোপাল ঘোন সম্পাঁদত ১৮৪২ সালে 
প্রকাশিত এই' পান্রকাটি প্রথমে মাসক পরে পাক্ষিক ও সাপ্তাহকে রূপান্তরিত 
হয়। এই পান্রকাঁটও ছিল সেকালের প্রগাতশীল সম্প্রদায়ের মৃখপন্র। ১৮৪২ 
সালে নব্যবঙ্গ সমাজের আর একজন প্রধান নেতা তারাচাঁদ চক্রবতশ ০5111 নামক 
একাঁট পান্রকা প্রকাশ করেন । যোগ্েশচন্দ্র বাগল জানিয়েছেন যে; ১৮৪৩ সালের 
নভেম্বর মাসে অর্থকচ্ছুত্বার জন্য 8613881 9198০0৪00 পান্রকাঁটি তুলে 1দতে 
হয়। শক্ত রাজনীতি চ্চান্ধ জন্য সংবাদপন্ন ছিল, প্রয়োজনীয় । তাই খুব 
সম্ভব এই সময় 291 পান্রকা প্রকাশ করে তারাচাঁদ এই অভাব মিটিয়ে 
জেন ৯৯ অঞ্চচ। ডঃ রমেশচগ্্র মজুমদূর ১৮৪২ সালকেই 011 পপ্রিকা 
প্রকাশের তাঁরখ বলে উল্লেখ করেন ।১২ পাঁণ্ডত িকনাখ শাম্মী এই পান্না 
সম্পকে” 'লখোঁছলেন-_“তাঁন ( তারাচাঁদ ) 11105 0011] নামে একখান সংবাদপন্ত 
প্রকাশ কারতেন ॥ এ্রঘং তাহাতে গবর্ণমেণ্টের রাজকাধের দোষগুণ বিচার 
“করিতেন । তাহা গবর্ণমেন্ট কর্তৃ ব্যান্তগণের অপ্রিয় হইয়া উঠিম্াছিল |” 

১৮৪২ সালে নব্যবঙ্গদলের আর একটি মুখপত্র 92851 99০০০৪0০: প্রকাশিত 
হয়। এই পান্লকায় সামাজিক; অর্থনোৌতক এবং রাজনোৌতক বিষয় সম্পর্কে 
আলোচনা প্রকাশিত হয়ণ পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্নে দেশ থেকে কুসংস্কার 
দূর হবে বলে পান্রকাঁট মনে করে। ১৮৪৩ সালের & আইনের বলে দাসতেবর 
দনযোৌঁধকরণকে পাঁন্ুকাট স্বাগত জানায় । জাঁমদার এবং তালদকদারের নানাবিধ 
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শোষণের 'িরহদ্ধেও পান্নকায় ধারাবাঁহক লেখা প্রকাশিত হতে থাকে । বেঙ্গল 
ব্রাঁটশ হীশ্ডিয়া সোসাইটির সঙ্গে যুস্ত রামগোপাল ঘোষ, প্যারাঁচাঁদ মন্ত্র, দক্ষিণারঞ্জন 
মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায়ভুন্তরা এই পান্রকার সঙ্গে ষন্ত ছিলেন । 
শোধিত শ্রীমকদের পক্ষেও এ পান্রকা দাঁড়য়েছিল। ভারতবর্ষ থেকে দুরে 
অবাঁচ্ছুত কলোনি অণ্ুলে শ্রীমকদের 'নয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে এবং কৃ'িলদের নির্বাচন 
পদ্ধাতর বিরদ্ধে পান্রকাটিতে প্রাতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়। এই পান্নকা শাসন- 
কার্ষের ক্ষেত্রে ভারতবষর্করণকে সমর্থন জানায় । ১৮৩৩ সালের সনদে অবশ্য 
বলা হয়োছিল যে, জাতিবর্ণ 'নাবশেষেই শাসনকার্ষে অংশগ্রহণ করা যাবে । কিন্তু 
ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পাঁন সনদের এই নির্দেশকে খুব মান্য করেন ?ন। শাসন 
ব্যাপারের গুঘুতবপূর্ণ পদগাল শ্বৈতাঙ্গরাই অধিকার করতেন। স্পেকটেটার 
এই বৈষম্যের তাঁব্র প্রাতবাদ করে । এই পান্রকার মতে রাজস্ব-সংগ্রহ, 'বচারালয় 
স্থাপন এবং শান্ত শৃংখলা রক্ষার জন্য পীলশ বাঁহনী ানয়োগই সরকারের 
একমান্র কাজ নয়, দেশখয়দের পর্যাপ্ত শিন্ষমদানও তার গুরুতব্পূর্ণ দায়ত্ব | 
প্রয়োজনমুখী শিক্ষার উপর পান্রকাঁট গুরুত্ব আরোপ্, করে, কারণ এইরূপ 
ধশক্ষার ফলেই বাঙাল বাবসায়ে স্বাধীনভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারবে এবং 
অর্থনীতকভাবে স্বয়ম্ভর হতে পারবে 1৯১ 

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার জানিয়েছেন যে, ১৮৩৯ সালে কলকাতায় ২াঁট 
ইউরোপীয় সম্পাঁদত পান্রকা ছিল। এরমধ্যে ৬াঁট ছিল দৌনক। ১৮৫১ 
সালের পূর্বে আরো কয়েকটি পাঁন্ধকা গ্রকাঁশত হয় । এদের মধ্যে ৪০২1৩ 
৭14 এবং চা২[5 ৭) 0 [বা বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য । কিন্তু দু 

একটি ব্যততি এ সমন্ত পান্রিকাতে ইংরেজ শাসক গোম্ঠীর দ্াত্টভঙ্গ প্রতফাঁলত 
হত। ডঃ মজুমদার লিখেছেন." 

“১৮৫৩ সনে প্রকাঁশত 1710900 ঢ৪0010 নামক সাপ্তাহিক পান্রকাতে 
বাংলার নবজাগ্রত রাজনীতির চেতনার উন্মেষের পারচয় পাওয়া যায়। প্রথমে 
(১৮৪৯) কাঁলকাতায় একাঁট সম্ভ্রান্ত ঘোষ প্লারবাররর তিন ভ্রাতা 8085] 
চ২৪০০:এ নামক পাঁন্রকার সম্পাদক ছিলেন। তিন চার বৎসর পরে স্বনামধন্য 
হারশচন্দ্ মুখাজণ ইহশর সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন ও ইহার লাম হয় 
[710400 28200 সম্পাদক *ও রাজনশীতিক নেতা 'হসাবে উীনশ শতকের 
ইতিহাসে হরশচন্দ্র মুখাজাঁর নাম চরাদন স্বণাক্ষরে লাখত থাঁকবে। 

“এই পান্রকার প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে দেশের স্বার্থ এবং 
যে সমুদয় রাজনীতিক ও সামাজিক কুব্যবস্হা দেশের বর্তমান দুর্দশার কারণ, 
[নরঙগক্ষভাবে তাহার 'ববচার ও প্রচার করা । আরও বলা হইফ্লাছে যে ইন্ট 
ইণ্ডিয্া কোম্পাঁনকে ভারত শাসনে নূতন সনদ দেওয্ার উপলক্ষে যে আলোচনা 
ও তর্ক [বিতর সূত্রপাত হইয়াছে তাহার ফলে যাহাতে ভারতের শাসনের 
সংকার হয় সেজন্য ভারতরাসীর পক্ষ হইতে উপযোগী যুক্তি উপস্থাপিত ও 
সমর্থন করা এবং এ সদ্বন্ধে ষতট.কু সাধ্য চ্ছেটা করা প্রত্যেক ভারতবাসীরই 
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কর্তব্য । এই পান্রিকাখান দেশের শাসন সংস্কার ও নানাবধ দুখ দুর্দশা দূর 

করার কার্যে কি পারমাণ সাহায্য কঁরয়াছিল এই গ্রন্ছের নানা স্হানে তাহার 
উল্লেখ করা হইয়াছে ।১১৪ 
খ. 

হিন্দু পৌষ্রয়টের জন্মের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন হরিশ জীবনীকার 
রামগোপাল সান্যাল । শ্রীসান্যাল-এর সব মন্তব্যকে অবশ্য পরবতাঁকালে সকলে 
সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করে নিতে পারে নি । শ্রীসান্যাল 1হন্দ্ প্যাট্রযনটের জন্মের কি 
বিবরণ 'লাঁপবদ্ধ করেছেন প্রথমে তা উদ্ধৃত করা যাক £ কলকাতার বড়বাজারের 
কালাকার স্ট্রট জনৈক মধুসৃদন রায়ের একটি প্রেস ছিল । একখান সংবাদপন্ 
প্রকাশ করার চিন্তা এক সময় তাঁর মাথায় আসে । ১৮৫৩ সালের প্রথমাঁদকে 
এই প্রেস থেকেই 'হন্দু পৌঁ্রয়ট পান্রকা প্রকাশিত হয় । প্রথমে পাল্নকায় 'তিনজন 
সম্পাদক ছিলেন । এই তিনজন হলেন সমলা অণুলের ঘোষ ভ্রাতুরয়--শ্রীনাথ 
ঘোষ, গিবিশ ঘোষ এবং ক্ষেত্রনাথ দেব । হরিশচন্দ্ব মুখোপাধ্যায় এই তিনজন 
সম্পাদককে প্রথমাঁদকে সাহাষ্য করতেন । িতন চার মাস বাদে হরিশচন্দের 
উপরই সমূহ দাঁয়ত্ব পড়ে। সেকালে সংবাদপত্র প্রকাশের ব্যাপারে নানা 
অসবধা দেখা দিত। প্রথমতঃ, সংবাদপত্রের পাঠক কম ছিল, "দ্বিতীয়তঃ, 
শাক্ষিত লোকেরা দেশ্শীয় লোকেদের দ্বারা সম্পাদিত সংবাদপন্র পাঠ করার 
ব্যাপারে অনীহ ছিল । তাছাড়া হিজ্দু পৌট্রয়নটের আঁফস ছিল বড়বাজারের 
এক গলিতে । যাতায়াতের অসুবিধাও "ছল এর একটা মস্ত কারণ । এই 
কারণেই কিছুকাল পরে ১২ নং রাধাবাজার স্ট্রীটে পোর্টয়টের অফিস হ্ছানাস্তারত 
হয়। হরিশচন্দ্র এ সময় পন্তিকাটিকে দাঁড় করানোর জন্য অনেক কৃচ্ছুসাধন 
করোছলেন । 'বনা প্ারশ্রীমকে তিনি পৌট্রয়ট সম্পাদনা করতেন । আঁফস 
স্থানান্তারত হবার পরেও পান্কার কোন উন্লাতর লক্ষণ দেখা গেল না। লাভ, 
তো দূরের কথা, উৎপাদন ব্যয়ে ঘাটতি থাকত । হরিশচন্দ্র ভবানীপুরবাসাঁ 
ছিলেন। প্রত্যহ রাজাবাজারে, আসা এবং রান্রযাপন-্ররা তাঁর পক্ষে কষ্টসাধ্য 
হয়ে উঠাঁছল । পান্রকার অবস্থার অৰনাঁত দেখে মধুসদন -রায় হরিশচন্দ্ে 
নিকট প্রেস ও পান্রকাখান 'বিকুয়ের প্রদ্তাঘ ভথাপন করেন । স্ত্ররিশচন্দ্র এ প্রস্তাব 
সানন্দে গ্রহণ করেন। রহহ কম্টে অথ" সংগ্রহ করে প্রেস ও পান্রকার স্বত্ব তান 
ক্রয় করেন। এরপর তিমি ভবানীপুরে নিজের বাড়ির কাছাকাছি কালাঘাট' 
রাস্তার উপরে মৌলাঁভ হবিবুল হোসেনের প্রাসাদের 'বপরীত দিকে একটি 
বাড় লিজ নিয়ে প্রেস হ্থাপন করেন। ভ্রাতা হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যা্নের 
নামেই [তান প্রেস পান্রকাখান ক্রয় করোছলেন ॥ পান্রকার প্রকাশক ছিলেন 
উমাচরণ দে। পান্িকার বাৎসাঁরক চাঁদা ছিল দশ টাকা। তখনও কিন্তু ১০০, 
জনের বেশী গ্রাহক পান্রকায় ছিল না। প্রেস জ্হানাস্তারত করার ফলে অবশ্য 
[ছটা সুবিধা হয় । ১৮৫৩ থেকে && পর্যন্ত হরিশচন্দ্রু বহু অর্থ এবং সময় 
ব্যয় করে পান্ুকা পরিচালনা করোছলেন ॥ হিন্দু পৌঁ্রয়ট দেশের মঙ্গলসাধনে 
ব্রত হল বটে, কিস্ত তার আয় থেকে 'কছনুতেই ব্যয় পোষাত না। অন্যের, 
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সাহায্য নিয়ে পান্রকা চালাতে হরিশচন্দ্র নিতান্ত আনচ্ছুক 'ছিলেন। তান 
বলতেন কাগজের স্বাধীনতা রক্ষা করতে হলে পরপ্রত্যাশ হওয়া ভাল নয়, 
তৎকালান প্রাসদ্ধ জামদার পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সংহ 'হন্দু পৌঁত্রয়টের 
দুরবস্থা দেখে অর্থ সাহাধ্য করার আঁভগ্রায় প্রকাশ বরেন। কিন্তু হারশ এই 
প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন । এদিকে হিন্দ পোর্রয়ট্রে মুদ্রণ দিন দিন খারাপ 
হতে থাকে । অক্ষর পুরাতন হওয়ায় তার ছাপও ভাল হত না। হম্দু 
পে্রিয়ট সময় সময়, বিকৃতভাদে খারাপ কাগজেও ছাপা হতে থাকে । তখন বাধ্য 
হয়ে হরিশ্ রাজা প্রতাপচন্দ্নের সাহাব্য গ্রহণ করেন । 

রামগ্রোপাল সান্যাল িলখেছেন যে, ৯৮৫৪ সালে হিন্দু পোঁ্রয়ট কাগজে 
হারশচচ্দ্র হিন্দু ও ইউরোপীয় ১ভ্যতাব তুলনা কৰে পাঁণ্ডিত্যপূর্ণ দীর্ঘ এক 
প্রবন্ধ রনা করেন । এতে হরশ এত পাঁণ্ডত্য এবং বরাদ্ধমত্তার পাঁরচয় দেন 
যে, তৎকালীন ইংরেজ সম্পাদকেরা এই” প্রবন্ধের সমৃচিত উত্তরদানে অসমর্থ 
হয়োছলেন । এই প্রবন্ধাটতে ইউরোপণীর সভ্যতার যে "সমস্ত দোষ আছে 1বশদ- 
রূপে তা বর্ণনা করা হয় এবং 1হন্দুদের যে “অর্ধসভা' বলে সময় সময় সাহেবরা 
কটীীন্ত করতেন তারও উত্তর প্রদান করা হব । আর একবার হাঁরশ বাঙালর 
ধর্মঘট এনং ইংরেজ মজ.ুরদের “চক্রান্ত প্রণাল+' বা 907)1৬--ামবন্ধে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ 
রচনা করেন । এই প্রবন্ধে তাঁর পাশ্চাত্য ও এদেশীয় সমাজনীীতি সম্পর্কে বিশদ 
আঁভজ্ঞতার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সময় লর্ড ভালহৌসী ভারতের গবর্ণর 
জেনারেল ছিলেন। ১৮৫৬ সালে তান অযোধ্যা রাজ্য আঁধগ্রহণ করেন। 
অতাচারী দেশয় রাজার অধীনে থাকা অপেক্ষা ইংরেজ শাসনে প্রজার বোঁশ 
সুখলাভ হবে এই ছিল ডালহৌসীর অধিগ্রহণের ধুয়া । * ইতিপূবে ১৮৪৯ সালে 
সৈতারার রাজা অপত্যশনন্য হয়ে প্রাণত্যাগ করলে তাঁর মৃত্যুকালীন দত্তকপনত্ 
গ্রহণ করবার উইল রদ করে এ রাজ্য বৃটিশ রাজ্যভুন্ত করে নেওয়া হয়। ১৮৫৪ 
সালের ঝানএস রাজ্য গ্বং তারপরে নাগপুর* রাজ্য এইভাবে গ্রাস করা হয়। 
হন্দু পোউরয়ট পাত্রকস্রে হারশচন্দ্র এই সকল কাজের দোষ দে'খয়ে ডালহোৌসাীর 
শাসনপ্রণালীর আঁনম্টকারিতা &*বুঁঝয়ে দয়োছিলেন । ১৮৫৭ সাশে সপাহ? 
শবদ্রোহকে কেন্দ্র করেই হিন্দ পৌঁদ্রয়টের খ্যাতি সমীঞ্চক বপ্তৃত হয় । রামণোপাল 
[লখেছেন, “706 90056591006 00০ 1%10615% 0098015250৪ 651) 
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এই সময় থেকেই কৃষদাস পাল, শদ্ভূচন্দু মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিরা পান্রকায় 
গিলখতে শুরু করেন । হিন্দু পৌঁ্রয়ট বৃটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের নীতি 
এবং উদ্দেশ/কেও প্রচার করতে থাকে । ১৮৫৯ সালে হরিশচন্দ্র কলেরা 
রোগাক্লাজ্জত হন । ফলে শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়” গিরিশচন্দ্র ঘোব এবং কৃষ্দাস 
পাল যৌথভাবে পান্রকার দায়িতৰ গ্রহণ করেন। শম্ভুচন্দ্র সহকারী সম্পাদক 

€১ 

তাঁরিশ"াটি 



হিসাবে কাজ চালাতে থাকেন এবং কৃষ্দাস পাল সপ্তাহে একাঁট করে প্রবন্ধ 
[লিখতে থাকেন।১৫ 

ঢ২619 ৪10 [২৪০-_পান্রকায় 1হন্দু পৌট্রয়টের নিম্ন জন্ম-কাঁহনী 'ববূত 
হয়েছে £ 

১৮৫৩ সালে বড়বাজারের মধুসূদন রায় ঘটনাচক্রে একাঁট প্রেসের মাঁলক 
হন। এই প্রেস থেকেই একটি ইংরোজ সংবাদপত্র প্রকাশ করার ইচ্ছায় তান 
গাঁরশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীনাথ ঘোষ এবং ক্ষেব্রনাথ ঘোষের কাছে সাহায্য প্রার্থনা 
করেন। মধুসূদন রায়ের প্রশ্তাবে ঘোষ ভ্রাতৃন্রয় সম্মত হন। তখন “বেঙ্গল 

রেকর্ডার? পান্রকার জায়গায় রায়শ্রন্তাবত এই নতুন পান্রকাটকে স্থাপন করার 
সদ্ধান্ত হয় । ১৮৫৩ সালের জান:য়ারি মাসের কোন এক সন্ধ্যেবেলায় ক্ষেত্র 
বৈঠকখানায় ঘোষ ভ্রাতৃন্রয় সমবেত হন। নতুন পান্রকার নাম হিসাবে 'গারশ 
প্রস্তাব করেন 71900 30805:. প্রীনাথ প্রস্তাব 10000 06750151080, 

এরপরে আকম্মিকভাবে ক্ষেত্র 12090 2৪00০ নাম প্রস্তাব করেন। তখন 
নকলে ক্ষে্রর প্রস্তাবটি সমর্থন করেন । পান্রিকার প্রথমাবস্থায় হবিশচন্দ্র এর 

সঙ্গে সংযুন্ত ছিলেন না। 1010 7411007 পান্রকার একটি পত্রে অবশ্য 
জনৈক গোঁবন্দচণ্দ্র ধর িলখোঁছিলেন যে, পাথ্যারয়াঘথাটার আভা পববাবের 
লোকেরাই হিন্দ পোট্য়ট পাকা প্রকাশ করেন।, আভ্য পাঁরবারের সন্তানদের 
মত হবরিশচন্দু গাঁরয়েশ্টাল সৌঁমনারর ছাত [িলেন। তান পরে এই পান্রকায় 
যোগ দেন।*৬ 

কৃষ্দাস পাল গারচন্দের শোকসভায় হিন্দ; পোট্রিয়টের জচ্মের ইতিহাস 
খনয়ালাখতভাবে বর্ণনা করেন £ 

চাটার্ড আন্দোলনের সময় কলকাতার জনৈক মধুসূদন রায়ের মাথায় হিন্দু 
পৌঁট্রর়ট পন্রকা প্রকাশের পাঁরকল্পনা জাগে । তারপর ?তাঁন পান্ুকা পরিচালনার 
ক্ষেত্রে ঘোষভ্রাতাদের আমন্্রণ জানান এবং সম্পাদকীয় কার্ষের দাঁয়তবভার গ্রহণ 
করতে অনুরোধ কবেন। ঘোষ ভ্রাতারা এতে সম্মাতজ্ঞাগন করেন । মধুসূদন 
বায় তাঁকে বলেন যে, হাঁরশচন্দ্ু হিন্দু পৌ্রয়ট নাম দেন এধং তিনি প্রথম এর 
দায়তব্পূর্ণ সম্পাদকপদে “নির্বাচিত হন। সম্পাদকীয় কার্ষের যোগ্যতা 
হাঁরশচন্দের ছিল; রাজনীতজ্ঞানও তাঁর প্রথর ছিল । গিরশচন্দ্র এই সুযোগা 
বন্ধুর অধীনে সানন্দে কাজ করতে রাজী হন। 

080581০০ পাঁতুকার বিবরণ থেকে জানা যায় যে, 'হন্দ: পোটরিয়ট পন্রিফার 
প্রথম দিকে হারিশচন্দ্র মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন না, 'গারশচগ্দ্র তখন মুখ্য ভূমিকায় 
পছলেন।১৭ মন্মথনাথ ঘোষ “বেঙ্গাল' পান্রকার বন্তব্যকে সমর্থন করেছেন । 

হরিশচন্দ্র প্রথম গদিকি হিন্দ পৌঁট্য়টের মুখ্য ভূঁমকায় ছিলেন "ভিন্ন একাঁট 
পীন্রকায় গ্রকাঁশিও মধুসদন রায়ের এই বন্তব্যকে তান সমর্থন করতে পারেন 
ধন। তাঁর তে ৯৪৫৩ সালের ৬ই জানুয়ারি বৃহস্পাতিবার হিন্দু পৌন্রয়ট 
পাকা প্রথম প্রস্মীগত হয় ॥ 'গারশচচ্দ্ুই ছিলেন পাকার প্রথম সম্পাদক 1১৮ 

2. 



1নজের এই বস্তব্যকে সমর্থন করার জন্য [তান বেঙ্গলি, ইন্ডিয়ান মরার, ন্যাশনাল 
পেপার প্রভাত পাব্রকার বন্তব্য উদ্ধৃত করেন। 'গ্রশচন্দ্ের মৃত্যুর পর এই 
সমস্ত পান্রকায় তাঁর সম্পর্কে যে রচনাঁদ প্রকাশিত হয় স্গেহিলতে বলা হয় যে, 
গারশচন্দ্ুই হিন্দু পৌঁদ্রয়ট পাত্রকার প্রথম সম্পাদক 'ছলেন, হরিশচন্দ্র পরে 
পাত্রকার সঙ্গে যুস্ত হন। এলাহাবাদ থেকে প্রকাঁশত পরফ্লেক্টার' পান্কাতে 
শগারশচন্দ্র স্পাঁকতি নিবজ্ধেও বলা হয় যে, গাঁরশচন্দ্ুই 'হন্দু পৌট্রয়টের জনক 
এবং তানি আহ্বান করে আনেন তাঁর সুযোগ বন্ধু হরিশচন্দ্রকে । 

মন্মথনাথ ঘোষ আরও জানয়েছেন যে, 'গারশচন্দ্বের নেতৃতেও হিন্দু পৌউ্রয়ট 
কয়েক বছর চলার পর হরিশচন্দ্রই পান্রকার দাঁয়িতবশশীল সম্পাদকের পদে যোগ- 
দেন। মন্মথনাথ কৈলাসচন্দ্র বসুর বন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন আপন, বন্তব্যের 
সমর্থনে । 

শম্ভূচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনচাঁরতকার হিন্দ: পোঁটিয়টের জনমবৃততা ন্ধর 

নয় ববরণ দিয়েছেন £ 

দেঙঈগল বেকডণর পান্রকার 1চতাভস্ম থেকে হিন্দ পৌঁট্রয়ট পাত্রকার জন্ম হয় । 
এই সংস্থাব মাঁলক, লাভজনবতা দেখতে না পেয়ে প্রেসাট বিক্রয় করতে মনস্থ 
করেন । হাঁরিশচন্দ্র, যান তখন এই পাঁন্রকায় প্রবন্ধাদ রচনা করা ৩ন, তান 
প্রেস কিনতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। 1মালটারী আঁডটার জেনারেলের 'বিরাগ- 
ভাজন হতে পারেন, এই ভেবে হরিশচন্দ্র তরি জ্যেন্চভ্রাতা হারাণচন্দ্বে নামে 
প্রেসাঁট ক্লয় করেন ১৮৫৪ সালে। কিন্তু, পাকার সামগ্রিক সম্পাদকীয় কম 
হারশচন্দ্ুই পাঁরচালনা করতেন ।৯৯ শম্ভ;চন্দ্রের জীবনচরিতকারের এই বিবরণের 
সত্যতা মন্মথনাথ ঘোষ সকার করে নিতে পারেন নি। তান হিন্দু পৌঁট্য় 
পাত্কায় হঁরিশচন্দ্রে মৃত্যুর পর তাঁর সম্পর্কে যে রচনা প্রকাশিত হয় তা উদ্ধৃত 
করে আপন বন্তব্যের সমর্থন পেতে চেয়েছেন । 'হন্দ পৌঁট্রয়টে হরশচন্দের 
মৃত্যুর পর লেখা হয় £ পান্রকার প্রথম মাঁলক পাঁঞগ্রকার লাভজনকতা দেখতে 
না পেয়ে তিন বছর পরে* এটি বাঁক করে দিতে "মনস্থ করেন, কিন্তু কোন ক্রেতার 
সন্ধান পাওয়া ঘার না।* হরিশ বাঁদও স্বজ্পাবত্তের মানুষ ছিলেন তথাপি তান 
এই পাঁন্রকা ক্লয় বঙ্ধার জন্য মনাস্থর করলেন। ১৮৫৫ সালের জন মাসে তিনি 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নামে পান্রকার স্বতৰ ব্লয় করলেন এধং ভবানীপ;রে তার আঁফস 
গ্ানান্তরিত করলেন ।২৭ হিন্দ পৌঁ্রয়টের এই বিবরণ থেকে বোঝা যাচ্ছে 
১৮৫৫ সালের জুন মাসের আগে পান্রকার হস্তান্তর ঘটে 'ন। সুতরাং ১৮৫৩ 
সান্জের জানুয়ীর থেকে ১৮৫৫ সালের জন পযন্ত এই তিন বছৰ পাত্রকার 
আঁগুতব ছিল । কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে ১৮৫৪ সালের হিন্দ: পেট্রিরটের 
সন্ধান আমরা পেয়োছ। এই সালের হিন্দু পৌঁট্য়টের আখ্যাপন্র থেকে দেখা 
যাবে মক ও প্রকাশক হিসাবে এতে মধুসূদন রাজ্মর নাম থাকত, এবং ১৩৬, 
রাধাবাজার স্টট থেকে পান্রকাঁট প্রকাঁশত হত । 
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১৮৫ সাল থেকেই যে হিন্দু পোট্রয়টের সমূহ দায়িতব হরিশচন্দ্রের হাতে 
আসে তার সমর্থন পাওয়া যায় বাকল্যাণ্ডের গ্রন্থ থেকে । বাকল্যাপ্ড 
[লিখেছেন যে, ১৮৫৫ সালেই হাঁরশচন্দ্রের একক দাঁর়তে হন্দ; পৌ্রিয়ট পান্নকাি 
প্রকাঁশত হয় ॥ 

উপরের নানা তথ্য প্রমাণ থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, হিন্দু 
পৌট্রয়টের প্রথম সম্পাদক হরিশচন্দ্রু ছিলেন না। প্রথম সম্পাদক ছিলেন 
গাঁরশচন্দ্র ঘোষ । প্রথম দিকে 'ারশচন্দ্ুকে পাঁত্কা পাঁরচালনা ও সম্পাদনার 
ব্যাপাবে তাঁর ভাই ক্ষেন্রুন্দ্র প্রত সাহায়্য করতেন । কন্তু তারপরে ক্ষেন্রন্দ্ 
অন্যান্য কারণে দুরে চলে যান। শ্রীনাথের কাছ থেকেও খুব বেশী সাহায্য 
রশ লাভ করতে পারেন নি, চাকার নিয়ে শ্রীনাথ বালেনবরে চলে.গিয়েছিলেন। 
সম্ভবত এইসব কারণেই "গাঁরশচন্দ্রের পক্ষে পান্রকা পরচালণা আর সম্ভব 
হয় নি। হারশচন্দ্রু মুখোপাধ্যায়ের হাতেই পান্রকার পূণ” দায়িতব এসে 
গ্ড়োছিল। 

হাঁরশচন্দ্র অত্যন্ত যোগলযুতার সঙ্গেই হিন্দু; পেনুর়ট 'সম্পাদনা ও পাঁরচালনা 
করোছলেন 4 হিন্দু পোর্রয়টে সম্পাদকীয় কার্য করবার পূর্বে তান 'ফাঁনকস, 
হরকরা প্ররীতি সংরাদপন্রও িবন্ধাদি লেখেন বলে তাঁর জীবনচাঁন্তকার 
রামগোপাল সান্যাল জানিয়েছেন। রামগ্োপাল আরও জানিয়েছেন যে, 
ইধলশম্যান কাগজেও তানি নানা প্রবন্ধাঁদ িখোঁছলেন, কাশশপ্রসাদ ঘোষের 
ইনটোলজেনসার এবং ১৮৪৯ সালে প্রকাঁশত বেঙ্গল রেকর্ডার পাঁন্কাতেও 
হরিশচন্দ্র বভন্ন*ববয়ে প্রবন্ধ রচনা করেন।'২ ১৮৫৪ সালে হিন্দু এবং 
ইউরোপীয় সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনা করে 'তাঁন যে প্রবন্ধ রচনা 
করেন তা ইংরেজদের সংবাদপন্ে সাড়া জাগায় । লর্ড ভালহোৌসীর নাঁতর 
সমালোচনা করেও তিনি প্রবন্ধাঁদ রচনা করেছিলেন । রামগোপাল জানিয়েছেন 
যে, হরিশ 'বািন্ন প্রবন্ধে লর্ভ ডালহৌসীর শাসন” প্রণালীর আনন্টকারতা 
সকলকে বাঝয়ে দিয়োছিলেন। একবার একটি প্রবন্ধে তান বাঙালির ধর্মঘট ও 
ইংরেজ শ্রীমকদের 501055৪ সমহন্ধে একাঁট সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন । এই প্রবন্ধে 
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তাঁর পাশ্চাত্য ও দেশীয় সমাজনীতি সম্পরকে বিশেষ আঁভজ্ঞতা প্রমাণিত হয় ।২৩ 
1হন্দু পোট্রিয়টকে হারশ যে একটি রাজনোতিক চারন্র দান করোছিলেন সে কথা 
1বদেশশরাও স্বীকার করেছেন । “7 1853 05০ 17190 090106 2996816ণ. 
085 09061 25 060০102015 10110108] 1) €00)9) 2:009.00106 

10911701051618 21011621078) 5111970010106 00817171778, 800 21600106 

01080 002 1100105 1)20 70521 0:0051)0 90126 ৮5৮ 112 0010000 04 
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১৮৫৭ সাল থেকেই 'হন্দু পেত্রিয়ট পন্রিকার খ্যাতি চাঁরাঁদকে ছাঁড়য়ে পড়ে । 
রামগোপাল সান্যাল কৃষ্দাস পালের . জীবনীতে যথার্থই বশেছেন__-« [125 
01000158106 006 1100110) 10091160 ৪. 51) 060210015 10 010০ 

০৪166] 0: 00217110090 25801007085 01011710115 01006 026 
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১৮৫৭ সাল থেকে.পান্রকায় কৃষ্দাস পাল, শন্ভূচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভীতিরা 
ীলখতে শুর; করেন । রামগোপাল িখেছেন--470015) 0205 আ10 
0085 05721 15561079255 06 00921520100 9৮25 00101 00 0150617 01611 

2100105700061108 200 00611 21010168 ড92165 0160217 706 10 এ. 

০01000181] 162.061:3.২৩৬ 

১৮৬০ সালের নীলাবদ্ধোহও পাঁন্রকাকে খ্যাতিমান করে। সহতন্দ্র অধ্যায়ে 
সে বিষয় আমরা ,আলোচনা করোছ। নীল 'বদ্রোহের প্রথম দিকে পান্রকায় 
কৃষ্দাস পালের “7২618010105 19205৮৮০8110160 01517627580 15065” 

ও হারশের “4১091080510 86282) সাডা জাগায় । হিন্দ পৌঁউ্রয়ট 'রটশ 

ইণণ্ডয়ান এসোসয়েশনের মুখপন্তররূপেও পরিচালিত হয় । হারিশচন্দ্র নিজেও 
এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত 'ছিলেন। তান 'হন্দ পৌত্রয়টে এসো ।সয়েশনের 
নীতি এবং উদ্দেশ্যকেও গ্রচাত্র রুরতে থাবেন। হিন্দু .পেক্িঘট যে হরিশচন্দ্রে 
সন্তানতল্য ছিল তার প্রমাণ. পাওয়া বাবে তাঁর মৃতার পব. গাঁরশচন্দু ঘোষ 
লাঁখত 40810782186 প্রবন্ধে । গারশ এই প্গ্রবন্ধে লিখেছেন মৃত্যুর 
অবাবাহত পৃবেও হরিশচন্দ্র পীন্রকার শেষ প্রফ দেখে যাবার জন্য বাকুল । 

রামগোপাল সান্যাল ললখেছেন যে, হাঁরশের মৃত্যুর পর তাঁর বাঁডিতে একাট 
সভা হয় । ঈশ্বরচন্দ্র 'ীবদ্যাসাগর, শ্যামাচরণ ব*বাস, 'গাঁরশচন্দ্র দোব, 
অন্নদাপ্রসাদ বন্দেঠপাধ্যায় গোবিন্দচন্দ্রু বসহঃ শন্ভূচন্দ্র মুখোগ্ধাধ্যায়, সদরেশচন্দ্ 
দত্ত এই স্ভায় উপ্পাস্ছুত ছিলেন । সভায় 1সদ্ধান্ত হয়, শন্ভুচন্দুই পান্নকার 
সম্পাদনা কার্য চাঁলয়ে যাবেন। শন্ভুচন্দ্র প্রস্তাব বরেন হরিশের মাতা ও 
বধবা পত্নীকে সাহাষ্য ,করার জন্য কালীপ্রসন্ন ?সংহ যেন পাঁচ হাজার টাকায় 
পাঁপ্কার" স্বত্ব, ক্রয় করে নেন।২৭ কন্ধু মন্মথনাথ ঘোষের মতে ১৮৬১ সালের 
নভেম্বরের মাঝামাঁঝ পর্যন্ত 'গারশচন্দ্ুই পান্রককা সম্পাদনা করেন। শম্ভুচন্দু 
ছিলেন তাঁর সহযোগা । 
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মন্মথনাথ ঘোষ তাঁর 'মহাত্বা কালীপ্রসন্ন 'সংহ' গ্রন্থে লিখেছেন, যে, হাঁরশের 
মৃত্যুর পর 'ীহন্দু পৌঁট্রয়ট বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় । কারণ, মৃত্যুকালে একাঁট 
বাড়ি ও 'হন্দু পৌট্য়ট প্রেস ছাড়া আর এক কপর্দকও 1তাঁন রেখে যেতে পারেনান। 
এই অবস্থায় কালী প্রসন্ন পচ হাজার ট্যকায় পান্রকার সমূহ স্বত্ব ক্রয় করে নেন। 
স্বত্ব ক্রয়ের পর প্রথমে তিনি শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যারকে পান্রকার পাঁরচালনার 
ভার দেন। শল্ভুচন্দ্র পান্রকার ম্যানৌজং এাঁডটারের পদ গ্রহণ করলেন বটে, কিন্তু 
তাঁর সাহত্যগুর গিরিশচন্দ্র প্রধান সম্পাদক হিসাবে বহাল রইলেন ॥ কিন্তু 
ইতিমধ্যে আর একাটি ঘটনা ঘটল । শম্ভুচন্দ্ু এ সময় কালীপ্রসম্নের বাঁড়তে 
থাকতেন ॥ গুজব রটল যে, শম্ভুচন্দ্র কালীপ্রসম্নের অর্থের অপব্যয় করছেন । 
মন্মথনন্থ ঘোষের অনুমান এই গুজবের পেছনে শদ্ভূচন্ছের বিদ্যালয়ের সহপাঠী 
কৃঝ্দাস পালের হাত ছিল। মম্মথনাথ িলখেছেন, “কৃষ্দাসেক্ক আকাঙ্ক্ষা উচ্চ 
ছল, এক্ষণে তিনি উত্ত পন্রখানর পাঁরচালন ভার প্রাপ্ত হইবার জন্য উৎস:ক হইলেন। 
দেশাহতৈঘা কালীপ্রসন্ন এই সর্বজন্ৃহিতকর পন্রখান ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার 
জাঁমদার পক্ষের মুখপত্রে পাঁরণত কাঁরতে রাজী ছিলেন না। কিন্তু কালীপ্রসন্ের 
আঁভভাবক হরচন্দ্র ঘোষ কৃষ্দাসকে পত্র নিবিশৈষে ঘ্নেহ রতন ॥ 'তাঁন 
কৃষ্দানের হন্ডে হিন্দু পৌঁট্রয়টের পাঁরচালন ভার প্রদানের চেত্টা পাইলেন ।৮২৮ 
গদজবে বিরন্ত হয়ে শম্ভুচন্দর কালীপ্রসন্বের গৃহ এবং হিন্দু পৌট্রয়টের পাঁরচালন 
ভার ত্যাগ করেন। রামগোপাল সান্যাল 'কন্ত শম্ভুচচ্দের পান্রকা ত্যাগ 
করার 'িন্ন একটি কারপ্র দেখিয়েছেন । সে সময় কলকাতায় হন্দুরা সমবেত 
হয়ে 'সাঁভল সার্ভস যাতে এ দেশে গ্রহণ করা যায় তারজন্য পার্লামেন্টে 
আবেদন করেন। এই আবেদনের বিরুদ্ধে ফ্রড অফ হীণ্ডিযা” পান্নকার 
সম্পাদক টাউনসেণ্ড কটু মন্তব্য করেন । শম্ভুচন্ 'হন্দন পৌট্রিয়টের এই মন্তব্যের 
বিরুদ্ধে বন্তব্য লেখেন। সে সময় বাংলাদেশের ছোটলাট ছিলেন (সাঁসল বাঁডন। 
বডন সাহেব বিদ্যাসাগরের কাছে শম্ভুচন্দ্রের এই প্রবন্ধ সম্পর্কে দুঃখ প্রকাশ 
করেন। এরফলে-""শবদ্যাসাগর মহাশয় হন্দ, ?পাট্িয়টের সত্বাধকারা কালী প্রসন্ন 
সং মহাশয়কে এ কাগজ চালাইবার "ভার তাঁহার হচ্তে দিতে অনুরোধ 
কাঁরলেন। শন্ভুবব, বেগাতিক দৌখয়া উহার সম্পাদকতা পাঁরত্যাগ কারলেন।”১৯ 
রামগোপালের এই বিবরণ কতখাঁন সত্য সে সম্পর্ক অবশ্য সংশয় থেকে যায় । 

১৮৬১ সালের নভেম্বর মাসে হিন্দ পৌর্রয়ট পান্রকার সম্পাদনার ক্ষেত্রে যে 
পাঁরবর্তন ঘটে তার প্রমাণ এ পান্রকা থেকে পাওয়া যেতে পারে । “0001861 
৩ 18০ 00 11001০60০00 ৪. ০112166 10 010০ 100101803 0 ৫0136 
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. ১৮৬১ সালের নভেম্বর মাসে 'গারশচন্দ গহন্দু পৌঁরয়ট পান্রকার সম্পাদনার 
টির ত্যাগ করে ক্যালকাটা মান্থলি' রি'ভিউতে যোগ দিলেন। এই অবস্থায় 
শাত্রিকা পরিচালনার জন্য কালীপ্রসন্ন সিংহ বিদ্যাসাগরের শরণাপন্ন হন। 
বিদ্যাসাগর প্রথমে কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মধুসূদন দত্ত এবং দ্বারকানাথ মিত্রের 

, 



দ্বারা পান্রকা সম্পাদনা কাঁরয়ে দেখলেন এতে তার গৌরব হাস হচ্ছে । অবশেষে 

[তান নবীনকৃষ্ণ বসু, কৈলাসচন্দ্র বস এবং কৃষ্দাস পালের উপর সম্পাদনার ভার 

দেন। মন্সথনাথ ঘোষ [িলখেছেন**-"এই সময়ে কৃষ্দাস বৃঁটিশ হীণ্ডয়ান সভার 
কয়েকজন প্রধান সভ্যের দ্বারা কালীপ্রসম্বকে অনুরোধ করাইলেন যে, কাগজখানির 

পাঁরচালন ভার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট হইতে গ্রহণ কাঁরয়া তাঁহারাদগের 

উপর আর্ত হউক 1৮৩৯ কষ্দাস পাল যে ববদ্যাসাগরের অধীনে কাগজ 

চালাতে ইচ্ছক ছিলেন না এবং বৃটিশ ইশ্ডিয়ান সভার সভ্যদের তলে তলে 

উত্তোজত করেন তা তাঁর জবনচাঁরতকার রামগোপাল সান্যালও সমন 

করেছেন। রামগোপাল িলখেছেন “এই কথা চালাচাঁল হইতে হইতে "বিদ্যাসাগর 

সময় পাঁরশেষে জানতে পারলেন যে, কালপপ্রসয বাবুর ?নকট এই. প্রদ্তাব 

হইতেছে । তেজস্বা ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বদ্যাসাগর এইরুপ লুকাচুরীর মধ্যে থাঁকবার 

লোক নহেন। তান আঁবলদ্বে 'ীহন্দু পৌঁট্ররটের কর্তৃ পাঁরত্যাগ কাঁরলেন। 

কৃফ্দাস সেই সুযোগে 'হন্দ: পৌট্রয়টের ট্রস্ট ডীঁড কালীপ্রসন্নবাবুর নিকট হইতে 

লেখাইয়া লইলেন। এইরুপে হাঁরশের সাধের 'হন্দু পৌট্রিয়) ট্রস্ট সম্পান্ত 
বিয়া রাজদ্বারে চিহত হইল । কি গুপ্ত আভিপ্রায়ে কৃষদাস এই কার্য 

কাঁরয়াছিলেন, তাহা জানবার উপার নাই 1৮৩২ 
ট্রন্টডিডের দলিল 

“ক্রীযুক্ত রাজা প্র তাপচন্দ্র সিংহ ও জীষমক্তবাব্ রমানাথ ঠাকুর ও নি 
যতীন্দ্রমোহন ঠাকির ও শ্রীযব্বাব রাজেন্দ্ললাল ত্র মহাশর ববাবরেশু 

পলাখভং একাণীপ্রসম্ন সিংহ সাঁকম কাল কাতা জোড়াসাঁকো কিনি 

পত্রমিদং কার্যযানগ্কাগে আম নানাবিধ বৈযাগিক কার্ধয মধ্যে নদা সর্দা আবৃত 

থাকায় হিন্দু পোট্রয়ট নামক ইত্রাঁজ সংবাদপত্র সম্পূর্ণরূপে দ্ষ্ট করিয়া নির্বাহ 

করায় অশন্ত বিধায় উত্ত সমবাদপন্র ও তৎসমবন্ধীয় টাইপ অর্থাৎ অক্ষর মায় লওয়া 

জমা ও লহনা আদায়ের বিল প্রভৃতি আপনাদের হপ্তে অর্পণ কাঁরয়া আপনাঁদগকে 

্রান্ট নিযু্ত কাঁরলাম। আপনতা এই সমবাদপন্র ও অক্ষর ও পাওনা টাকা 

প্রভৃতির ট্রান্ট সূত্রে মালিক হইয়া নীচেন্ঈ ীলাখত নয়ম প্রাতিগালন পূর্বক এ 

কাগজের সমূদায় কর্ম সুচারুরূপে 'নর্বাহ কাঁরবেন। যেস্বেতু আপনাদগের 

হস্তে এঁ ছাপাব কাগজ থাকিলে দেশের নানাবিধ উপবার হইবার সম্ভাবনা । এ 

মতে স্বীকার কারতোছি যে উত্ত ক্গজের অক্ষর ও লওয়া জমা দ্রব্য ও উপস্বত্তের 

প্রাত আমার স্বত্তু রাঁহল না। ক্মিনকালে আমি কি আমার উত্তরাধিকারা 

কোন দাবী দ্লাওয়া কারিব না বা করিবেন না। যাঁদ কার কিমবা করেন সে বাতিলও 

নামঞ্জুর । 
নিয়ম 
১। “অন্র পোট্রয়ট কাগজের গত এাঁডটার ৬হারশচন্দ্র মদখোপাধ্যায়ের নান 

স্হায়ী থাকা জন্য এই 'হন্দু পোর্রয়ং নাম কখন পাঁরবত'ন হইবে না। যে পর্যন্ত? 
এই কাগজ আপনাদের হস্তে থাঁকবে, তাবৎকাল এঁ কাগজের নাম হিন্দু পো 

নামে প্রচালত থাঁকবেক এবং আপনারা এ কাগজ অন্য কোন সংবাদ কাগজের 

সহিত যোগ কিদ্বা 'মাশ্রত কাঁরতে পারিবেন না। 
৫৬ 



২। “কীস্মনকালে এই হিন্দু পোট্রয়টের কর্মীনর্বাহকালে আপনাদের কর্তৃতব- 
কালে কোন রকমে ক্ষাতি হইতে পারিবে না। আর এঁ কাগজ ও তাহার গুড 
উইল ব্যতীত তৎসম্বধীয় অক্ষর মায় লওয়া জমা বিরুয় করতে আপনাদের ক্ষমতা 
থাকিবে! কিন্তু এ মূল্যের টাকা আপনারা 'নজে ভোগ না করিয়া প্রেসের 
দেনা শোধ বাদ আর অবাঁশম্ট টাকা হারশ মেমোরয়াল ফাণ্ডে অর্পণ কারবেন। 

৩। “অন্য কোন কাগজ পোট্রয়নটের সাহত 'মীশ্রত কাঁরলে কিমা আপনারা 
স্বয়ং কোন মদদ্রাফন্তালয় কয় কাঁরয়া পৌর্রিয়টের কাগজের সাঁহত 'মাশ্রত কারিলে 
সেই কাগজের আপনাঁদগের রয় করা যন্ত্র কি অন্য পদার্থ আপনাঁদগের 
স্বেচ্ছানুসারে বকলম কাঁরলে তদুপস্বত্ব আপনাঁদগের ইচ্ছামত ব্যয় কারবেন। 

৪1 “হন্দ: পৌঁত্রয়ট কাগজের কর্ম চালাইবার আয় বায় 'হসাবাঁদ 
আপনাঁদগের নিকটে আমার লইবার ক্ষমতা রাহল না। 

&। '“পহন্দু পৌষ্রয়ট কাগজ ও তাহার গুড উইল 'বিক্য় করার ক্ষমতা রহিল 
না। এ কাগজ মাস গুড উইল দেশের উপকারার্থে কেহ প্রার্থনা করেন তাহা 
উপযযন্ত বিবেচনা করিয়া দান কারবেন। 

৬। “আপনাদগেত্র কাহারও কোন লোকান্তর হইলে কমা কেহ আপনার 
ইচ্ছাপূর্বক ট্রান্টর ভাব পরিত্যাগ কাঁরলে যাহারা উপা্ছত থাকবেন, তাহারা 
ইচ্ছামত পাঁনত্যাগ বিমা মৃত আঘ্টর পাঁরবর্তে তন্তুলা ক্ষমতাবান অন্য ট্রাঘ্ট 
[নিযুক্ত কারতে পারবেন । 

৭1 পট্রাষ্টর সংখ্যা তিন জনের ঝম ও পাঁচ জ্বনের আঁধক হইবেক না ও ই্রাঘ্ট 
[নয়োগের 'নামত্ত আগার মতের প্রয়োজন হইবেক না ও আঁম আপনাঁদগের 
পাঁরবতে” কখনও অন্য প্রাঁণ্ট নিযুক্ত ও আপন্াদগকে রৃহত কারুতে পাঁরব না। 

৮। “আপনারা এক্য হইয়া সর্ধদা ট্রাণ্ট কর্ম ীনরাহ করিবেন। 
আপনাদগের মধ্যে মতের অনৈক্য হইলে ্রাণ্টর যে রূপ আঁভপ্রাম হইবে সেই মত 
কার্য ীনর্বাহ হইবেক। 

৯। “যাঁদ কোন ট্রাষ্ট ইনসলভেণ্ট লয়েন [িমথা কোন রকমে অকর্মণ্য 
হয়েন, অথবা অন্য কোন্চ অপবর্ম করেন, তবে তাহাকে বাঁহত্কৃত কারয়া তাহার 
স্থানে আপনারা অন্য ্রাঙ্ট িষুন্ড করিতে পাঁরবেন। 

১০। “এই ভ্রীণ্ট নির্ধাহ কারবার 'নামত্ত আম একজন দ্রান্ট আপনাদের 
সাঁহত থাকলাম । এবং আপনাদগের তুল্য ক্ষমতাপন্ন হইয়া ট্রাম্টর স্বরুপ, 
উপরের ক্নীখত নিয়ম সকল প্রাতপালন করিব । যাঁদ উপরের লিখিত নিয়ম 
সকল অন্যথা কার তবে নয় দফার সর্ত আপানারা আমার প্রীতি খাটাইতে 
পাঁরবেন। 

১১। “উপরোপ্ত নিয়ম সকল প্রাতপালন পূর্বক 'হুন্দু পোঁ্রীয়েটের কার্ 
নর্বাহ হইবেক ও দুই দফায় লিখিত অনুসারে 'িকুয় করা আবশ্যক হইলে 
বিরুয় হইবেক। এতদর্থে পৌট্রয়ট কাগজ ও অক্ষধ মায় লওয়া জমা মালকত্ব 

৫৭ 



পারত্যাগ করিয়া ট্রাষ্টনামা 'লাঁখয়া দিলাম । ইতি সন ১২৬৯ সাল, ৪ঠা শ্রাবণ 
কাঁলকাতা, শ্রীকালী প্রসন্ন সিংহ 
১৯ শে জুলাই, ১৮৬২ সাল। 

সাক্ষী 
শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় | 

শীকৃষ্দাস পাল ! 

কৃষ্দাস পালের জীবনচারতকার রামগোপাল সান্যাল লিখেছেন যে, 
রাজেন্দ্রলাল 'িব্র তাঁকে নাকি বলোছিলেন কৃষ্দাস প্রথমে : ট্রা্টদের চাকর 
ছিলেন । শৃকন্তু কৃষ্দাসের পুন রাধানাথ সে কথা অস্বীকার করেন। যাইহোক 
কৃষ্দাস আপনার বাাদ্ধবলে কমে কলমে হন্দু পৌোঁ্রয়টের সমস্ত আয়ের জীবন 
সত্বাধিকারী হয়েছিলেন । তাঁর যোগ্যতাও অনস্বীকার্য । ১০০ / ১৫০ গ্রাহক 
থেকে তান গ্রাহক,সংখ্যা ২৫০০-এ উন্নীত করেন। প্রীত বংসর ১২০০০ টাকার 
মত লাভ খাকত। শুধু শহর নয়, মফঃস্বলেও এই কাগজ ছাঁড়য়ে পড়ে। 
একাঁদরুমে কৃষ্ণদাস প্রায় ২ বৎসর এই কাগজ সম্পাদনা করোছিলেন। ৩৩ 
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১৮০ 0119 0£ 17137 0020079 010051) 019007810 9700510 

১৯, [0119 01 5%0001200 09109008 1000101767196, ভা, 12, 9100879, 

১৯, 7030০ 7১56506, 19. 6. 1861 

ঘ্, এ 

৪ আ্ঞানানণোদ্বয়। নং ৫, মে, ১৮৫৯ | 

৫. বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিক়ী পত্রিকা, ১০ এ, ১২৬৩। 
এ 

৫৮ 



79065] 0009 17165690906 305৮, (5০). 8), 130,061900 

এক্ষণ, পৌষ-মাঘ, ১৩৭৭, পৃ ১৯ 

এ, পূ, ১৫ 

চ০1361051 [7018 ( 1899--1999 ) ঘ:০৮, ০৬ 887৮ 00100 00201008086. £--86 

[116 0? 0? 3500. বু. 10, 7281, ৮৮8 

এ 
এ । পৃ ১৩১৪ 

মহাত্ম। কালীপ্রসন্ন সিংহ । মন্মথনাথ ঘোঁষ। পু" ৩৭ 

কৃষ্ণরান পাঙল্সের জীবনী । রীমগোপাল সান্যাল । পি ২৯ 

ঢর7000 15021516917 115 1861 

মহাত্ব। কালীপ্রসন্ন সিংহ । পু ৩৮ 

কৃধদাস পালেব জীবনী ।॥ পৃ" ৩*-১১ 
রী 7 52 

৫০৯ 



ততীস্ত্র অন্যাস্ত 

রটিশ ইগ্ডয়ান এসোসিয়েশান ও হরিশচজ্দ 
১৮৩৭ সালের ১২ ই নভেম্বর হিন্দু কলেজ গৃহের এক সভায় বাংলাদেশের 

প্রথম রাজনৈতিক সংঘ 20380708905 45809০18101. বা ভূম্যাঁধকারণ সভা 
প্রতিষ্ঠত হয় । দবারকানাথ ঠাকুর ও প্রসন্নকুমার ঠাকুরই ছিলেন এর উদ্যোন্তা 
নিয়মননীত 'নর্ধারণের জন্য দ্বারকানাথ ও প্রসম্নকুমার ব্যতীত ভবানচরণ 'মন্্ 
ও রামকমল সেনকে নরে গাঠত হয় এক কার্ধকরা সামাতি। একবছর পরে, 
১৮৩৮ সালের গাপ্রল মাসে 29001850815 5509018010,-এর নাম পারবাতত 
হয়ে হল 1-9750170102155 93০190%. ইংাঁলশম্যান? পান্রকার সম্পাদক উইীলয়াম 

কোল্ড হ্যাঁর ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর সাঁমীতর যুগম সম্পাদক নিযুক্ত হন । এই 
সামাতর উদ্দেশ্যের কথা বলতে গিয়ে পরবতাঁকালে রাজেঙ্দ্ুলাল মন বলোছিলেন, 
£)0০ 89০ 00 0006 050012 0135 11150 15550 1] 0106 81: 0: 11510011705 

০0105000010709115 101 61)61111517095) 5. 000812176 6170210002101]5 

[0 89521/0 01061] 0151709 2190 5956. ৫2000555101 00 00611 001010135, 

0986617511015 16 905052060. 019৬* 2160 0£ 605 22800150915 7000 85 

(10211 1151005 21০ 112010096515 100100150 এ 10 (10086 0৫ 0105 [২5 005, 

006 0105 0912 1800 106 5619819050. 6105) 01500601361. 9179 15 00115 

8০9০৫ 101 0172 01069 83 208115 8০ 160: 005 00175: 830 ড/109€ 15 

050. 107 0062 72200815091,13 2150 19207 60 6136 15০.১ সামাবদ্ধতা 

সন্তেবও ভূম্যাধকারী সভা যে রাজনোতিক দ্ান্টভাঙ্গ িকাঙশের ক্ষেত্রে কিছু 
ভূমিকা পালন করোছল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। দ্বারকানাথ ঠাকুরই ছিলেন 
এই সাঁমাতর প্রাণ । ১৮৪২ সালের ৯ই জানুআ'র দ্বারকানাথ ইউরোপ যাত্রা 
করেন । তাঁর অননুপাচ্থাতিতে ভূম্যাধকারী সভা কার্যতঃ নায় থাকে । 
দ্বারকানাথ লণ্ডনে জর্জ টমসনের সঙ্গে পাঁরাচিত হন । উল্লেখ্য যে ১৮৩৯ সালে 
লশ্ডনে' জর্জ টমসন ও উহীিয়ম আ্যাভাম ভারতীয়দের উন্নাতির জন্য স্থাপন 
করেন 31105110015 ১০০৫৪০, ভূম্যাধকারী সভার সঙ্গে লণ্ডনের 03:18091) 

[00018 5০০৪05'র সংযোগ শ্ছাঁপত হয়। ১৮৩৯ সালের ৩০ শে নভেম্বর 

ভূম্যাধকারীঁ সভায় লণ্ডনের উন্ত সাঁমাতর সঙ্গে সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত 
গৃহীত হয় । 

১৮৪৩ সালের নি মাসে জর্জ টমসন দ্বারকানাথের সঙ্গে কলকাতায় 
আসেন। কলকাতায় নব শিক্ষিত মানুষরা স্বাগত জানান টমসনকে ৷ নব্য- 

৬০ 



[শাক্ষিতদের প্রাতানাধসভা “সাধারণ ভ্ঞানোপাঁর্জকা সভার" পক্ষ থেকে রামগোপাল্ 
ঘোষ তাঁকে আমন্মণ জানান একাঁট আঁধবেশনে। ১৪৪৩ সালের ১১ই 
জান্আর হিন্দ কলেজগৃহে অনুষ্ঠিত এই আঁধবেশনে সভাপাঁতিতৰ করেন 
তারাচাদি ৮ক্রবতশ। আঁভনম্দনের উত্তরে টমসন বলেন, 4“ [175 01015 
12591015861 001: 0057 ০70105 11) 5001 08/056১ 15 10 526 ৮0 

08211651175 50500561525 10 702 10615 8,602 056 €121151)61050 5107 

0108.6018 01 086 ০1911050100 50001005100 60 01)6 8500109101 

8100 91119001001 211 60০ 10615 06 20019] ৪100. 0011110981] 10050106 41) 

চ1)0120-”২ টমসনের ভাষণে উৎসাঁহত হয়ে উঠল কলকাতার 'শাক্ষত 

সমাজ । শহরের চততুর্দকে সভার পর সভা হতে লাগল এবং প্রত্যেক সভায় 
টমসন বন্তৃতা 'দয়ে বেড়াতে লাগলেন । রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহনের বাড়িতে, চন্দ্র 
শেখর দেবের বাড়তে, ঠাকৃষ্জ সংহের বাশানবাঁড়তে, মেকানিক্স ইনাস্টাটউটের 
সভায় বস্তুতা দিলেন টমসন । বাগ্তাঁধক, কলকাতার 'শাক্ষিত মধযাঁবন্ত সমাজে 
যেন সভা-সাঁমীত এবং আলাপ-আলোচনা-বতকের বন্যা এল 1৩ 

জর্জ টমসন 1.81701)010275 90০1০৮-র সীমাবদ্ধতা অনুধাবন করে" 

ছিলেন। তিনি বুখোঁছলেন যে এর আবেদন সংকীর্ণ ও সাম্প্রদায়ক । তাই 
1তাঁন এর পাঁরবর্তে নতুন এক সাঁমাতি গঠনের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরৃত 
দেন। ১৮৪৩ সালের ৬ই এরপ্রল ফৌজদারী বালখানার সভায় ঠতাঁন তাই প্রস্তাব 
খদলেন 13110151) [12017 ৩০০৫6 গঠনের ॥ সে প্রস্তাব দেশীয় নেতারা গ্রহণ 

করেন। ফলে ২০শে এ্রাপ্রল টমসনের সভাপাঁতিতেৰ এক সভায় গাঠত হয় 
98089] 73180191) [9019 5০০1৪05. সাঁমাতর কর্মকর্তা £ 

সভাপাঁতি | জর্জ টমসন 
সহ সভাপাঁত / গজ. ই. রেমফ্নে ও রামোপাল ঘোষ 
সম্পাদক / প্যারীচাঁদ মন " 

সদস্য জি. টি. ই.,স্পীড, এম ক্রাউ, হরিমোহন সেন, তারাচাঁদ চকবতখ, 
গোঁবন্দচন্দ্রু সেন, *চন্দ্রশেখর দেঝ দাঁক্ষণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ব্রজনাথ ধর, কৃষণ- 
মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় শ্যামাচরণ সেন ও সাতকাঁড় দত্ত 

সামাতর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয়-:00106 ০০011200101) ৪70. 0158107809- 

(1018 0 110601008961017 1:5180106 0০ 00০ 2০009] 00130101019 01 0152 

[০0916 ০6 911091) [100195 2100 005 135 2150. 11750000075 200 

125001:065 01 0102 ০000৮ 2 9180 00 2000105% 81001) 00061 2068115 01 

৪ 7062805801৩ 290 19101] 01081800612 25 10785 8100681 ০8100191650 

10 96000160176 ৩176১ 80610 006 10080 21510052170 80%21006 1176 

17061986506 8]1 01585950৫00 12110" ৪121916018৮ সমস্ত প্রজার 
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উন্নাতির প্রস্তাব থাকলেও সাঁমাতর সীমাবদ্ধতা স্পন্ট হয়ে উঠেছে উদ্বোধনী 
সভানুষ্ঠানের চতথ' প্রস্তাবে--470080 005 5০০1265 8100010 ৪০790 2190 

15000000210 5001] 10069501125 02] 25 212 01081566176 10) 0016 

195816500০0 00০ 061:500 210 (0561010015৮ 006 0150 16218101106 

5০6]:1817 0£ 00০ 131101510 0:01011310795 2180. 0102 016 01056158106 0: 

€0০ 1,599 880 [২০151801009 0: 01015 000120:55 2180 5188.11 01500111- 

06189506 &ড০]ড 26006 60 92521015591 206100110, 01 0150010 

006 0০2০০ 8100. আ611-7615 06 8০০16.৮৫ সম্পাদক প্যারীচাঁদ মনত 

যোগ্যতার সঙ্গে এই সাঁমীত পারচালনা করেন । অনেকের মতে ডেপুঁট ম্যাজিস্ট্রেট 
নিয়োগ প্রথা এবং অন্য কয়েকাঁট শাসন সংস্কার এই সামাতির চেষ্টার সুফল । 
সরকারী কর্মে আরও আঁধক সংখ্যক ভারতীয় নিয়োগ এবং আদালতে দেশীয় 
ভাষার ব্যবহার ইত্যাঁদর জন্যও সভাদ পক্ষ থেকে আবেদন করা হয়। দ্বারকানাথ 
বারাঞ্জা রাধাকান্ত দেবের মত ভুসবামীরা বেঙ্গল বৃটিশ ইশ্ডিয়া সোসাইটিতে 
অংশগ্রহণ করেন নি। হয়তো এ সাঁমাত কৃষক সবার্থ সংরক্ষণে আঁধক উৎসাহ 
হওয়ায় ভূসবামী-সমর্থন থেকে বণ্চিত হয়েছিল । প্যারীচাঁদ জণিদারী প্রথার 
শবরুদ্ধে তীব্র মন্ত্রবা করেন এবং চিরস্থায়ী বন্দোবপ্তের ফলে রাষতদেব দুদর্শা 
সম্পকে প্রবন্ধ বচনা করেন বলে দ্বারকানাথ বা রাধাকান্ক দেব এই সঃমাততে 
কোনপ্রকার সাহায্য করেন নি ।৬ 

১৮৪৩-৪০ পর্যন্ত ভ্ম্যধিকারী সভা ও বেঙ্গল 'ব্রাটশ হীণ্ডয়া সোসাইটি 
অনেকটা পরস্পর বিরোধী ছিল ॥' ভোলানাথ চন্দ্র বলেছেন যে প্রথম সংগঠনটি 
সম্পদের ও দ্বিতীর সংগঠন বদ্ধ ও বৈদগ্ধ্যের প্রাতিনাধত্ব করত 1৭ “কন্তু একথা 
যথার্থ নয়। কারণ," প্রথম সংগঠনাঁটর* সঙ্গে যু্ত দ্বারকানাথ বা প্রসন্নকুমার 
যেমন কেবল ভুঙ্বামী নয় তৎকালান সমাজের বুদ্ধিজীবীরূপে বাঁদ্দিত হতেন 
তেমান "দ্বিতীয় পংগঠনেরু রামগোপাল ঘোষ বা দাক্ষণার্জন মুখোপাধ্যায় শুধু 
বাঁদ্ধজীবী নন, লম্পদশালও" লেন । দুই সংগঠনের কর্মকর্তারা ছিলেন 
মূলতঃ রামমোহন রায়ের শষ্য সম্প্রদায়ঃ ব্রাহ্ম ধর্মান্দোরানের সঙ্গে এ দের দাঁন্ঠ 
সংযুক্ত ছল ॥ ভ্জ্বামী ও লুদ্ধিজীবীদের এই সংগঠন দুটি অবশ্য গণজীননের 
সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারে নি--35 00০ 1010015 01 092 185£ 
52100] 09010 010652 £9509018,010175 7212 190£12151111)5 016 00 

1700 06 700100191 51100016৮ 

উাঁনশ শতকের "দ্বতীয়ার্ধের সূত্রপাতেই জন্মলাভ করে 70161217121) 

/58500890107. এর জন্মের পেছনে ছিল 'দ্বাবধ কারণ- প্রথমতঃ র্যাক 

আযারু আন্দোলন ও দ্বিতীয়ত সনদের নবীকরণ । সে সময়ে শ্বেতাঙ্গ মানবদের 
গবচার হত কেবল কলকাতাত্র সাীপ্রম কোর্টে । ফলে মফঃদ্বল আলে শৈবভাঙ্গদের 
আাইনবিগাহ্হত কার্ধীদির ফল ভোগ করতে হত দেশীয় পল্লীবাসীদের ৷ 
কলকাতায় এসে শ্বেতাঙ্গদের আঁবচারের বরুদ্ধে 'িচার প্রার্থনা ব্যরবহৃল বলেই 

৬ 



দেশীয় মানৃষকে প্রীতিকারহণীন শন্তের অপরাধ সহ্য করতে হত । তখন আইন সদসা 
ছিলেন মিঃ বেথুন। তান এই কুব্যবস্থা রোধ করার জন্য ১৮৪১৯ সালে 
চারটি নতুন আইনের খসড়া উপস্থাঁপত করেন কাউীন্সলে ৷ ইংরেজ সম্প্রদায় এই 
আইনকে কালো আইন বা 919০ 4.০ নাম দিয়ে এদের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন 
শুর করে । আন্দোলনের ফলে সরকার 'িলগুল প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হন। 
আন্দোলনের ফলে ইংরেজদের জয়ে দেশর মান:ষরা মর্মাহত হয় । একাঁদকে তাঁরা 
উপলব্ধি করেন যে সংগঠিত আন্দোলন প্রশাসনকে প্রভাঁবত করতে পারে, অন্যদিকে 
70) 50109 01 8. ০610511) 601)020061909] 00665 06 ০0019 2010 11062165905 

066৮৮০61) 6106০ 181)0-05511106 01855682100 0102 177151191) 00101021705 

8170 [91217021:8 8 ৬৮89 17259.7]% 10000851010 101 00600 00 8,262 061) 

075 ৮6081 00110581 59009 0 0105 (ভ০ 18,068 ০9000. 100 0008650101৯ 

তাই দেখা গেল 'ব্রাটশ ইণ্ডিয়ান এসোঁপসয়েশনে ইংরেজ সদস্যের অনুপাস্থাত। 
পূর্ববতত্ধ সংগঠন দ:টতে 'কল্তু ইংরেজ সদস্যরা অংশগ্রহণ করোছিলেন। ফলতঃ 
গারজাকুমার মুখাজাঁর মন্তব্যাট এক্ষেত্রে বথেন্ট মনোযোগ দাঁব করে, “10505 
010০ 101011302,01010 06 0176 13110151) 11701217 55500190101 1021120 026 

06211010690 006 7155 06 18.018] 10950116158 10 10019106126) 006 

[110151) 00100161519515 250 0102 10001918 101১061 0188529, 10101) 

পাতিআ 20. 20050815 26061 1106 00007580815 016 1 1957.”১9 

বাটশ ইন্ডিয়ান এসোসয়েশনের জন্মের পেছনে আর একাঁট কারণ হল ঈস্ট 
ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নতুন সনদ প্রাপ্ত । ১৮৫৩ সালে ১৮৩৩ সালের সনদের 
মেয়াদ শেষ হয়। তাই, রামমোহনের দষ্টান্ত সামনে রেখে, দেশীয় নেতারা 
মনে করেছিলেন যে নতুন সনদ দেবার পর্বে ব্রাশ পার্লমৈণ্টের নিকট ভারত- 
বাসীর অভাব আঁভযোগগদালি উত্থাপন করতে পারলে সুফল লাভের সম্ভাবনা । 
কলন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও তাঁরা উপলাঁব্ধ করেন যে সংঘবস্ধভাবে অভাব-আঁভযোগ 
উত্থাপন না করতে পারলে কোন ফলই হবে না।" এর জন্যই 'ব্রাটশ ইশ্ডিয়ান 
এসোসিয়েশন গঠনের তাগিদ অন্ভূত হয় । 

অবশ্য 1রঁটশ ইীণ্ডিয়ান এসো?সময়শন গঠনের ৪৫ দিন পূকে ১৮৬১ সালের 
১৪ই সেপ্টেম্বর ' যোগেশচন্দ্র বাগলের মতে ১৮ই সৈপ্টেম্বর ) 180029] 
45950018110 বা জাতাঁর সমাজ নামে একাঁট প্রাতঘ্ঠান গঠিত হয় । সমকালীন 
সংবাদপত্রের 'রিপ্যেটে থেকে এই সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কথা জানা যাঞ্ধ, 
41615650150 0৮80 ৪ ১০০1৪ 06 6010060. 0007 006 06515002 - 

11012 01 5০ 420107791 £550018010787 10: 0106 70019082০01 ৪007017£ 

0069511129 1101) 108 ০0100110066 00 006 ভ০16916 01 0106 

০০০1)05.10176 89০4265 00 02 00900009০0৯ 06 17021715219 0£ ৪]] 

0195525 0: 005 5010)8005 01: 01015 €007916) ৮1010012022 419010- 

102 06 ০550১ 058506. 00 ০0190. 01786 55 002 10610 01 0085 
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45500180101 ০10025 0০ 81015 10 83560 001: 12591 1151769 05 

16£1008665 10062109) 1615 16501%50. 10 20015 101 210 90061001061 

07610017705 25 076 02:52 109 106১ 2111561 00 00০ 11,008] 00%210- 

10620 027 60 006 ৪0000110168 11) চ208191.” ১ জাতীয় সমাজের 

সম্পাদক ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর । ডঃ রমেশচন্দ্র মজমদারের মতে, 
£ব2110225)” শব্দাট প্রাচীনপন্থী জাঁমদাররা পছন্দ করতেন না--কারণ এতে 
ইংরেজ শাসন থেকে ম্ীন্তলাভ করাব হীঙ্গত ছিন এবং রাজভীন্তর কোন স্পচ্ট 
উল্লেখ বা নিদর্শন ছিল না।১২ ফলে রক্ষণশণীল জমিদাররা এই সংগঠনে 
যোগদানে ভর্বত এছলেন, ণব৪61091 এই নাম গ্রহণেও তাঁরা আপান্ত উত্থাপন 
করেনু । £ 7106 আ0:৫ "8610109] 1080 106 05001001000] 17, 

18059 2৮ 0080 0202.1708515015961586155 2800180275 010 1906 

085 00 10110. এ 00910198010 9710101) 091160 1056]6 2861009] 

01021015 7650০21250 1 2110050 902161726 €0 0115 2808011810177017% 

01 210 [70215511461 512,825 10110012৮১৩ 

১৮৫১ সালের ২৯শে অক্লোবরের সভায় বৃটিশ ইণ্ডিয়দন এসোসয়েশন গাঠত 
হয় ॥। উদ্বোধনী সভায় পভাপাঁভতব করেন ভুকৈলাসেন রাজা সভাচরণ গোবাল। 
৪৭ ধাবা সদ্বাঁলভ এই সাঁমাতর সংাবধান মূলতঃ পূরববিতাঁ ন্যাশানাল এসো” 
সিয়েশনের সংঁবধানকে ভীন্ত “রেই গাঁঠিত হায়োছল ॥ সাঁমাতর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে 
বলা হয়”+-19709066 005 100005507676 220 61115161305 0৫ 006 

91681) 170197) (30561091006 95 ০৬০15 12610100906 00285 11) 105 

70৮৮5, 810 (1761765 0০ 920%81705 055 60120120079 17061685 0£ 

01686 91105100800 1709185 200. 80061101865 00৩ 001301005০৫ 056 
28016 11109016508 0: 006 50016005001. 

€স্0 2386 80010) 15870০০6601] 006 ০2100650 161016591008010288 00 

00০ 28111906176 01 1550 31106510510 50101006100 101) 006 

21250101205 5850 10019 0০107921755 01931661, 10 2 512৮ 10 

£০10)056 [136 25850115 0262058 10 06 1975 200 01৮1] 20170101509- 

0101 06 01718 ০0017055200 60 01:010066 0106 £০076121 ০1216 

250 1002125050৫ 105 02016. 

৫৫0 তোড়ে 00: 006 16500059106 65196106200 01556008018 0£ 

[70:00956] 10101010108 102830198) ০0£:007 01৪ 10000000028 0: 

10201002105 5910101)10095 16100 00 19101000202 50106181] 11766216515 

0 ৪1] 001/780060 আ10) 0106 ০০00:5-৯৯ ব্রিটিশ ইশ্ডিয়ান এসোসিয়েশ 

শন সমস্ত স্তর ও মানুষের সংগঠন হবে বলা হলেও এর সভ্য চাঁদা এত বোশি 
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গছল ষে এতে সাধারণ মানুষের যোগ দেওয়া সম্ভব ছিল না। সাধারণ সভ্যেরই 
বাৎসারক চাঁদা ছল &০ টাকা । সাঁমাতর পক্ষ থেকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজা 
রাধাকাস্ত দেব ও রাজা কালীকৃ্ক দেবকে যথাক্রমে সভাপাঁতি ও সহ সভাপপাঁতি 
হবার জন্য আবেদন করলে তাঁরা সম্মত হন। নবগাঁঠত সাঁমাতর কর্মকর্তারা 
হলেন__ 

সভাপাঁত / রাজা রাধাকান্ত দেব 
সহ সভাপাতি / রাজা কালাকৃষ্ণ দেব 

সম্পাদক / দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
হু সম্পাদক / 'দগম্বর 'মিন্র 

সভ্য / রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, হরকুমার 
ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর, দর্গাচরণ দত্ত, জয়কঞ্চ মুখোপাধ্যায়, হরিমোহন সেন, 
আশহতোষ দে, রামগোপাল' ঘোষ । 

বৃটিশ হী"দয়ান এসোসিয়েশনের সংধধানে নিয়ামত কর্মকর্তা নির্বাচনের 
কথা থাকলেও বাস্তবে একই পদে একই ব্যান্তকে বহাল থাকতে দেখা যায় । 
যেমন রাধাকান্ত দেব ১৮৫১-৯৮৬৭ পযন্ত, আমৃত্যু সভাপাঁতর পদে বহাল 
ছিলেন । সম্পাদকের পদে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন ১৮৫১--১৮%৭ পর্যন্ত, 
এরপব ৬ বছর সম্পাদকের কাজ চালান ঈশ্বরচন্দ্র সংহ্, ১৮৬০--১৮৭৯ পযন্ত 
দেবেন্দ্রনাথকে কার্যকরী সম্পাদক হসেবে দেখতে পাওয়া যায় । 

লুটিশ ইণ্ডিয়ান এসোণসয়েশনের "সঙ্গে হরশ মুখাজস ঠিক কবে যোগ দেন সে 
সম্পর্কে প্রামাণ্য তথা পাওয়া যায়ান। * ১৮৫১ সালে সাঁমাতির কর্মকতণর 
তাঁলকায় তাঁৰ নাম দেখা যায় না। তবে ১৮৫৫ সালে সাধারণ সভা হিসেবে 
তাঁর নামোল্লেখ পাওয়া যায় £ 

সভাপতি / রাজা রাধাকান্ত দেব 

সহ সভাপাঁত ! রাজা কালীপ্রসন্ন দেব ও রাঙ্ধা প্রতাপচন্দ্র সিংহ 
সম্পাদক / রাজা ঈ*বরচন্দ্ু সিংহ" 

*সহ সম্পাদক / কালী প্রসন্ন দন্ত 
সক্ষস্য / রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, আশহতোষ দে, জয়কৃ্ণ মুখো- 

পাধ্যায়, রমানাথ ঠাকুরঃ উমেশচন্দ্র দত্ত; হারমোহন সেন দিগম্বর মিন্র, রামগোপাল 
ঘোষ, প্যারীচাঁদ মন্ত্র, হরিশচন্দ্র মুখাজাঁ, কৃষ্ীকশোর ঘোষ, জগদানন্দ মুখোপা- 
ধ্যায়, গোবিন্দচন্দ্ু সেন; রাজেন্দ্রলাল মিন্রঃ চন্দ্রশেখর দেব এবং রমানাথ লাহা ৮৯৬ 

কফদাস পানের মত হরিশচন্দ্রও ছিলেন সাঁমাতির বেতনভূক কম্ঁ। দক্ষিণা 
গৃতাঁন গ্রহণ করতেন বটে কন্তু উৎসাহ ও আন্তারকতা তর কম ছিল না। হরিশ- 
চন্দ্র স্ম1ত সভায় বামগোপাল ঘোষ বলেছিলেন, “সাঁমাতিতে প্রায় দুই শ্রেণীর 
সভ্য থাকেন, একশ্রেণীর সভ্য যথার্থ কার্য করেন্ু, অপরশ্রেণীর সভ্য কেবল 
অনুমোদন করেন । হরিশচন্দ্র প্রথমশ্রেণীর সভ্য ছিলেন ।”৯৭ রাজনীতি শিক্ষার 
প্রথম পাঠও 1তাঁন এই সাঁমতি থেকেই গ্রহণ করেন।১৮ ১৮৭৬ সালে হারশ- 
নামাঞ্কত গুন্হাগার উদ্ধোধন করতে গিয়ে সাঁমতির আর এক সদস্য রাজেস্দলাল 
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মিন্ন বলেছিলেন--“58115 254 1205 26 08115 2651-57010) 20 ০৪15 

০0100010656 170661011788 2100 20 20013012] 2190 ৪2089] 26168] 

10660102655 106 ৮788 001595050 ০৬61: 10016 2150 10619016820 101100- 

5611 21 211 108 8068009.৮১৯ ৯ 

রামগোপাল সান্যাল তাঁর হরিশজীবনীতে লিখেছেন যে ১৮৫২ সালের অগস্ট 
মাসে হারশচন্দ্র বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভ্য হন। রামগোপাল 
'লিখেছেন,_-“হারশ এই সভার সভ্য হইয়া শ্রীবৃদ্ধি ও গৌরবসাধনে বশেষ 
পারশ্রম ও যত্ব দেখাইয়াছিলেন। মাঁলটারী আফিসে চাকরাঁ কাঁরয়া তান 
প্রাতাঁদন ৫টার পর উত্ত সভায় আ'সয়া উহার কার্য কারতেন.।-"'প্রস্নকুমার 
ঠাকুরের সঙ্গে আইনজ্ঞানে সমকক্ষ হইবেন বালয়া 'তাঁন রেগুলেশন আইন সকল 
উত্তম কাঁরয়া পাঠ করেন। হরিশের বুদ্ধিমত্তা দৌখয়া এ সভার বড় বড় সভ্যেরা! 
তাঁহাকে বশেষ শ্রদ্ধা কারতেন।”২০ হাঁরশ সম্পাদিত 'হন্দু পৌঁট্রয়ট পান্রকাও 
বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের ম:খপন্র রূপে পরিগাঁণত হয় । 

বৃটিশ হীণ্ডিয়ান' এসোসিয়েশন প্রথম রাজনোতিক সংগঠন, ধার একাঁটি সর্ব- 
ভারতীয় দণজ্টভঙ্গী ছিল । “6 ৪৪ 1706 52015960 05 720616]ড 5-811108 

006 81086529058 ০01 2 78101010187 61000 01 1060016 ৪190 2. 08101" 

00181 20201060115, 705 00 15 01016068, 0 ০01706100 15616 

০10 035 106026 06 [15082 89 ৪. %12016-২১ মাদ্রাজ এবং বোদ্বাইতেও 
এই সংগঠনের সহযোগী প্রতিষ্ঠান স্হাপিত হয় । লণ্ডনেও এই সংগঠনের এজেন্ট 
ছিল। লশ্ডনের প্রথম এজেট 'মঃ গর্ডন, ও "দ্বিতীয় এজেশ্ট জর্জ গর্ডন 
ম্যাকফারদন । ভারতবর্ষের অন্যান্য অণ্চলে একযোগে রাজনোতিক আন্দোলনের 
প্রয়োজনীয়তা, তা কাজে রূপায়িত করার'জন্য "্রাঁটশ হীণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' এই 
নাম গ্রহণ এবং মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশের সঙ্গে এ বিষয়ে সহযোগিতা স্হাপন যে 
উন্নত রাজনোতিক বাযাদ্ধর পাঁরচয় দেয় এর পূর্বে তার পরিচয় ভারতের ইতিহাসে 
পাওয়া যায় নি। ১৮৫১ সালের ১১ই ডিসেম্বর মাদ্রু'জের খ্যাতনামা মানুষদের 
কাছে সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে চিঠি লেখেন তার মধ্যে উপরের বগব্যের 
প্রমাণ মিলবে । ভারতব্যাপী সংগঠিত আন্দোলনের প্রয়োজ্যীয়তার উপর গুরুত্ব 
দিয়ে দেবেন্দ্রনাথ লেখেন--16 হ585০ ৮5 ০৮০০৪ 00 5০0৮: 0178৮ 010 

16107655610050075 ড12101) 25 00 05100805 0০ 072 8116121) 

8111917061008 100 15061:2006 00 00০ 80101090101195 06190712610 

0: 0156 7886 [177019. 00101290575 00806170 ০0] 0085৬ :.1680 

ড618686 16 0065 5761:2 2280৩ 81070168172093815 05 036 80565 ০0: 

2০ 08160: 811081) [0018 0: ৮5 ৪ ১0০2615 1858198 108 
0166610580188 00 0:25) 019220-৮২২ 

১৮৫৩ সালের এপ্রল মাসে বিলাতের পার্লামেণ্টে ব্রিটিশ হীশ্ডয়্ 
এসোসয়েশনের একাঁটি আবেদন পত্র দাখিল করা হয় । ৫১৯০০ লোকের স্বাক্ষর 
ছিপ আবেদনপন্রাটতে ॥ ৩৬টি অনুচ্ছেদ সম্বালত, আবেদনপত্ধে ২১ট বিষয়ের 

, ৬৬ 



উল্লেখ ছিল । ভারতবর্ষের রাজনোৌতিক আন্দোলন এবং মনান্ত সংগ্রামের ইতিহাসে 
এট এক অমূল্য দালল বলে বিবেচিত হতে পারে । রামমোহনের “4১6৪1 ০9 
072 158 20) ০০5০ এর সঙ্গে এই আবেদনের তুলনা চলতে পারে, তবে 
লামমোহনের আবেদন-৮4502506 08 5301) 10810601965 ৮৮০16176. 

06০85৩ [730121) 7880110 00110101 ৪.5 0000 50905161015 7০1] 

91852171260 ৪6 1192 011236.”২ ৩ 

আবেদন পন্রীটতে যে সব মূল বিষয় পার্লামেণ্টে বিবেচনার জনা উত্থাঁপত 
হয়োছল সেগুলি এই রকম £ 

যাদের "হাতে শাসনের দায়িত্ব তাদের হাতে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকলে 
প্রজার স্বার্থ ক্ষুগ্র হয়। সুতরাং এই দুটি পৃথক করা প্রয়োজন, ভ্রাইন 
প্রণয়নের জন্য পৃথক বিধান পাঁরষদে লোকের প্রকৃত অবঙ্হা জানার জ্না 
জনপ্রাতানধি থাকা প্রয়োজন। বতমানে, আইন প্রণয়নের ব্যাপারে জনগণের 
মতামত গ্রহণ ঝরা হয় না। আইন প্রণয়নের জন্য বিধান পারষদ 11551915015) 

প্রয়োজন, ১৭ জন সদস্যবিশিষ্ট একাঁট বিধান পরিষদ স্হাপন করা দল্কার 
কলকাতায় । বোম্বাই, মাদ্রাজ, উঃ পাঁশ্চম প্রদেশ ও বাংলা থেকে ৩ জন করে 
ভারতীয় নিরব্বচিত হবেন এবং প্রাতি গবর্ণর একজন করে উচ্চপদস্হ কর্মচারী 
মনোনীত করবেন। বাঁটিশ সরকার মনোনীত করবেন একজন আইনভ্য, 'তানই 
হবেন ধান পাঁরষদের সভাপঠৃত ।, সদস্যদের স্বাধীন মত প্রকাশের জ 
প্রীত সদস্য ৫& বৎসরের জনা নিযুক্ত হবেন, নিয়ামত বেতন পাবেন, অন্য কোন 
চাকার করতে পারবেন না, & বৎসরের ' মধ্যে তাঁদের পদচ্যুত কবা যাবে না। 
তবে কোন সদস্য অপরাধ করলে তাঁর [বিচার হবে (ফৌজদারী আদালতে । 
প্রকাশ্যভাবেই এই পাঁরষদের আঁধবেশন ও আলোচনা হবে । স্পাঁবষদ 
বড়লাটের হাতে বর্তমানে আইন প্রণয়নের যে ক্ষমতা আছে -এই পাঁরষন্রেও 
তা থাকবে । তবে পাঁরষদ প্রণীত আইনগ্ীল সপারষদ বড়লাটের অনুমোদন 
সাপেক্ষ হুবে_অবশ্য সপারষদ বড়লাটের অনুমোদন যাঁদ না হয় তাহলে পাঁরষদ 
বটশ পাললশমেন্টের কাছেও আবেদন করতে পারবেন। যতাঁদন পরন্তি 
ভারতীয়েরা আর্গীনাপন প্রাতানিগ্র নির্বাচন করতে অক্ষম বলে বিবেচিত হবে 
ততাঁদন পর্যন্ত বিধান পাঁরষদের সদস্যদের মনোনীত করবে বৃটিশ সরকার--তবে 
মনোনীত প্রাতানাধর 'বরদ্ধে জনসাধারণের আপাঁন্তর আঁধকার থাকবে । ব্যান 
পারষদ প্রণীত, আইন ঈষ্ট হীণ্ডয়া কোম্পানীর 'ডিরেক্টররা নাকচ করতে পঞ্কববেন 
না্_নাকচ করার ক্ষমতা থাকবে কেবল ব্টশ পার্লামেণ্টের । তবে নাকচ কবার 
পূর্বে, ভারতীয় জনগণ ও বিধান পাঁরষদদের মতামত ব্যস্ত করার জন্য ১ বংলর 
পূর্বেই পার্লামেন্টকে বিজ্ঞাপ্ত দতে হবে 10416 0 911] 06 0:958106 £ 

08111810615 00 12098] 205 2০৮ 01 00৩ [12015190016 0: 20019 01 

[02006 21765 19৬7 00 2185 70116 212001175 005 11810185 01 

[0019) চা/6156 1000009 7806106 0161650£50001] ৫ £156] 6০ 8110 
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006 1:6818189055 ০0015011) 01 21) 70010101001 056 702011255 ০ 0৪16 

006850165 101 06611)5 106870 05 0000521, ৪86 006 1791 0£ 70061 

স্ব010585, 010 0) 3129160০606 006 9111.” ) এইভাবেই আবেদনপত্রে দাঁব 

করা হয় £ কোন আইন প্রণয়নের পূর্বে ভারতীয় জনগণের মতামত শ:নতে হবে । 
আবেদনপন্রের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে ১৮৩৩ সালের সনদের 'ঝছ্যাতি ও সীমাবদ্ধতার 
প্রীত ইঙ্গিত করা হয় এবং সেগ্যাল অপসারত করাব আবেদন করা হয় । এই 
আবেদনপন্রে বলা হয়োছিল অর্থের অভাবের অজুহাতে অনেক আশ সংস্কার 
গত রাখা হয়েছে । সপারিষদ বড়লাট, ছোটলাট, রোসিডেন্ট সমূহের অযথা 
ব্যয় বন্ধ করে প্রযোজনায় সংস্কার কার্ষের জন্য অথ ব্যয়ের অনূরোধ আবেদন" 
পত্রে করা হয়। বতমানে ইংরেজ কমণচারীরা অত্যাধক বেতন পান এবং সেই 
তুলনায় দেশীয় কমণারীরা কম বেতন পান--117676 8100810 0৪ ৪. 
[20006107306 006 58181165 ০01 0106 17181)61 0063, 2100 0581 0176 

88510 11251665 5 960160. 81001110, 11) 70816) 06 970191550 0০0 010৬ 

17701625601 (116 91107218065 01 1106 1021, 10101) 812 50101589615 

11990600265 10 010611 000125 8100 1681901881191186165.” বতমান 

অবস্থায় সাধারণতঃ যে ব্যান্ঠি ম্যাজিস্ট্রেটে হিসেধে পুলিশের কার্য তদন্ত করেন 
তাঁদেরই হা (ফীজদারঈ গবচারেব ভার থাবায় বিচাব বিভ্রাট ঘটে । সামাত এই 
ব্যবস্থা রাহত কবাব আবেদন করেন । শরক?রের লবণ-নীতর বিরুদ্ধে সামাতি 
প্রাতবাদ করে বলেনঃ “48৪ 5910 78. 81062065581 0: 1166) 0106 00৮5 018 

5810 51070110702 2770126]5 181517 07 88 90017) 85 19095810165. এবং 

যতাঁদন তা না হয়. তিন ১০০ মণে ২০০ টাকার বেশী শুক যেন না হয়। 
রাজজ্ব বাদ্ধর জন্য সরকার আবগাঁর দোকানের লাইসেন্স দেওয়ার ফলে মাদক 

দ্ব্যের যে প্রসার ঘটছে সৌদুকেও আবেদনপত্রে সরকারের দৃান্টি আকর্ষণ করা হয় 
4115881716৭ 50 [06110701018 02111506102 699 56৮€615 0018021031060 02 

00০ 9০০0] 4815091011101160 ৪৮৫7 01010101) 8 1815017 12%610116-5/216 ৮ 

706 06215030 01067600170 00210 15 1251] [156 525৩. ২ এই আবেদনপত্র 

ভারতকে ধর্মনিরপেক্গ বাজ্ট বা ১5০181 ৯6৪৪ বূপে প্রাতীঘ্তঠত করারও 

আবেদন জানানো হয়710080 00৮21021067)015 1010 2 00156 

00101070101) 16 00510019218 01 ৮৮101017212 01 ৮211019 2100 010031+8 
১৪০৪, 2৫ 005 108)0101% 15 00100199560 0৫ 13017)005 210 8181)0- 
[0208105 16 195) 01063656015) 10210116501 12506012060 01080 ০010৩ 
30৮11900618 51000101025. 85 00100506102 75101 006 200011 
[71100 01 0172 10011150615 01 ৪10 121161017. 4১11 86055 50010 

৪5009:0$7815 06 1616 10 ৪100016 0105 00101506£ 0£ 0751715506০0০ 

16115101)5 117 010 019107761 010৩ 06610 10095 87010917016. এসব ছাড়াও 

আবেদনপন্রে আরও বহীবধ শন্সন সংস্কারের জন্য-_যেমন রাজস্বের পাঁরমাণ 
২1স, ব্যবসাবাণজ্যের শ্রীবাদ্ধ সাধন, দেশের উৎপাদন নাঁদ্ধর জন্য নানাবিধ 
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প্রচেষ্টা গ্রহণ, বচার 'বভাগে উপযুক্ত লোক নিয়োগ, শিক্ষার বিস্তার, অন্যান্য 

দেশে প্রবাততত জনগণের সমুদয় আইনগত আঁধকার প্রবর্তন ইত্যাঁদর জন্য 

প্রার্থনা করা হয়। 
ভোলানাথ চন্দ্র তাঁর [12 0£ 10182109217 1৮105 গ্রন্ছে উল্লেখ 

করোছিলেন যে বটশ হীণ্ডিয়ান এসোঁসয়েশনের এই আবেদনপন্রাট দগম্বর "মনত 
রচনা করেন। কিন্তু রামগোপাল সান্যাল রামগোপাল ঘোষের বন্তব্য উদ্ধার 
করে দোঁখয়েছেন যে এট হাঁরশচন্দ্ুই রচনা করেন, “৯৩09০ 05 

৪0610116506 000 1285 2. 72180915986 00৪.) 052 192 3200. 120 
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বৃটিশ ইণ্ডিরান এসোঁসয়েশনের ইতিবাচক ভূমিকা নিশ্চয়ই স্বীকার্য। কিন্তু 
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চক ক্বধ্যান্জ 

সমাজোন্নতিবিধায়িনী সমিতি ৩ হরিশচন্্র 
উনাঁবংশ শতাব্দীতে নবজাগরণের ফলে সংঘবদ্ধভাবে নানাবিধ মানবকল্যাণ- 

কর এবং দেশের মঙ্গলপ্রস, কর্মপ্রয়াস শুরু হয় । এর ফলে নানাবিধ সভা-সামাতি, 
গড়ে ওঠে । শ্রীযোগেশচন্দ বাগল এ সম্পকে িলখেছেন,*-*“সংঘবন্ধ প্রয়াস 
স্বল্প সময় কত আঁধক ফলপ্রসূ হর তাহার দক্টান্ত তাঁহাদের সম্মুখে 'কম ছিল 
না। বামমোহন রায় ১৮১৪ খাম্টাব্দে কাঁলকাতা নগরীতে বসবাস শুরু 
কাঁরয়া ধর্মালোচ্নার নিমিত্ত পর বৎসর জাতনীয়সভা স্থাপন কাঁরয়াছিলেন ৷ 
এ সমুদয় সভাসাঁমাতির কার্ধকলাপও নব্যাশাক্ষিতেবা ক্রক্ষ্য ক'রয়া থাকিবেন । 
বেথুন সোসাইটির প্রাতিষ্ঞঠাতা ডঃ এফ. জে. মৌএট ইহার সুচনায় বালরা'ছলেন 

যে, স্কুল কলেজে পাঁড়য়া মানুষ মান্র অর্ধেক শিক্ষালাভ করে । সংঘবদ্ধ বা 
সমাজবন্ধভাবে আলাপ আলোচনা বিতকের মাধ্যমেই আমাদের শক্ষা পূর্ণ 
হওয়া সম্ভব । নবাঁশক্ষার প্রাকৃকালে সভাসামাতর বাহুল্য ঘটেও প্রধানত এ 
কারণে ।7১ ই 

১৮২৩ খনম্টাব্দের ১৬ই ফেব্রয়ার প্রীতাষ্ঠিত হয় গৌড়ীয় সমাজ । এই 
সমাজে "সে ষুগের সংস্কৃতজ্ঞ পাঁণ্ডতদের সঙ্গে তারাচাঁদি চকলুবতপ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর 
প্রমুখ নব্য শিক্ষিতেরাও ছিলেন । গৌড়ীয় সমাজের ম্মনৃষ্ঠানপন্ত্রে স্বদেশের 
হিতসাধনের জন্য সংঘবদ্ধ প্রয়াসের গুরুত্ব স্বীকৃত হয়োছিল । অনষ্ঠানপন্রঁটিতে 
দেশবাঁসদেব ভিতবে জ্ঞানের উন্নাতি ও প্রসার, বাংন্বা ভাষায় গ্রল্হাঁদ অনুবাদ, 
নীত "5 শাস্ত্র বগ্গাহন্তি কার্ধদমন, বৈজ্ঞানক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, গ্রন্ছাগার গঠন 
ইত্যাঁদ বিষয়ে সমাজের কর্মপ্রয়াসের কথা ঘোষণা করা হয়োছিল ।২ 

১৪২৮ সালে* প্রাতিষ্ঠিত হয় একাডোমক এসোঁসয়েশন । এর উদ্যোন্তা 
ছিলেন 'হন্দু কলে'জর শিক্ষক শীডরোজিও । তাঁরই, উপদেশে গহন্দ; কলেজের 
ছাত্ররা এই সাঁমাতি গঠন করে । এই এসোসিয়েশনের সম্পাদক হন উমাচরণ বসু 
এবং এর সঙ্গে সধাশ্লত্ট ছিলেন কৃষ্ষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাঁসককৃষ্ণ মাল্লক, 
দক্ষিপ্তারঞ্রন মুখোপাধ্যায়, রামতন: লাহড়ী, রামগোপাল ঘোষ, প্যারাচা্দ মি 
গোবিন্দচন্দর বসাক, রাধানাথ সিকদার, মাধবচন্দ্র মাল্লক প্রমূখেরা । একাডেমিক 
এসোসয়েশন আসলে ছিল একাঁটি বিতর্ক সভা । স্বাধীন ইচ্ছা, ভাগা ও ভবিতব্য, 
পাব সত্য, স্বদেশ প্রেমের মহত, ঈশ্বরের আঁস্ততব, পৌত্তীলকতার অসারতা 
ইত্যাঁদ 'বাঁচত্র বিষয়ে সভার সদস্যরা বিতক্ণ করতেন ৷ এই সমস্ত বিতকের 
মাধামে ষুবকদের মানীসক পাষ্ট ও বদ্ধ বাত্তর জাগরণ ঘটোছিল। ভিরোজিওর 
জীবনচারতকার ষথাথই লিখেছেন যে এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা" 5৮054 
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আদশে বঙ্গাহত, এংলো ইশ্ডিয়ান হিন্দ; এসোসিয়েশন জ্ঞান সন্দীপনী সভা, 
ডিবেটিং ক্লাব, রঙ্গরাঞ্জনী সভা ইত্যাদি 'বতকর্সভা প্রাতম্ঠিত হয় 15 ১৮৩৮ 
সালের ২০শে জানুয়ার জ্ঞানাবজ্ঞান চর্চা, স্বদেশের অর্থনোতক-সামাজিক 
শিক্ষাবিষয়ক অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য তাঁরণীচরণ বন্দোপাধ্যায়, 
রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চকরুবতর্ঁ এবং বাজকুষ্ণ দের উদ্যোগে প্রাতিষ্ঠিত হয় 
সাধারণ জ্ঞানোপার্জকা সভা । সভার সভাপাঁতি হন তারাচাঁদ চ্কবতন্খ এবং 
সম্পাদক হন রামতনু লাহড়ী ও প্যারাচাদ মত । এই সভায় 'বাভল্ন [বষয়ে 
প্রবন্ধ পঠিত হত। পরবতাঁকালে রাজনৌতক বিষয়েও প্রবন্ধাঁদ পঠিত হয়। 
১৮৪২ সালের গ্রাপ্রল মাসে এই সভাব অধাক্ষেরা 3289] ১০০০৪১০৫ নামক 

সভার একটি মুখপন্র প্রকাশ করেন। উন্ত পান্রকাঁট সম্পর্কে অনান্র আমরা 
বিশদভাবে আলোচনা করোছ । 'উল্লেখযোগ্য যে, জ্ঞানোপার্জকা সভার 
অধ্যক্ষেরা সমকালীন রাজনীতিকে আলোচনার বিষয়ীভূত করে সভার উদ্দেশ্যকে 
ব্যাপকতর করে 'দিয়েছিলেন। ইংরেজের রাস্ট্রনীতির প্রাতকুল সমালোচনাও শুরু 
হচ্ছিল । ১৮৩১ সালের ২৯শে অকটোবর প্রধানত দেবেন্দ্রনাথ তাকুবের 
উদ্যোগে তত্ববোধিনন সভা প্রাতিষ্ঠিত হয় । জাতীতাব বাপক এবং উদার 
আদশ+ [য়ে এই সভা প্রাতীণ্ঠত হয়োছল । তত্ববোধনী সভাব উন্দেশা ও 
আদর্শ সম্বন্ধে ঞাভদেব মুখোপাধ্যায় ।লখেছেন, “এই সভা সর্বতোভাবে 
রাজকাঁয় ব'বষয়ে সম্পকশ্না থাণবয়া জাতীয়ভাষা এবং ধর্মপ্রণালীর উৎকর্ষ 
সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল ।”৫ তত্ুবোঁধনী সভা 'কন্তু তাই বলে নিছক কোন 
ধমীয় প্রাতষ্ঠান ছিলনা । ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে এই সভা সচেষ্ট ছিল সন্দেহ নেই, 
িল্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাবিস্তার, সমাজ সংস্কার ইত্যাঁদ কার্যে অগ্রণী 
হয়েছিল । সভার মুখপত্র 'তত্তববোধধনী পাত্রকায় স্তীশিক্ষার আবশাকতা, সুরা- 
পান 'নবার্ণ, শারীরক শী্তুর উন্মেষ, নীলকরেব অত্যাচার, রাজাপ্রজার সম্বন্ধ 
নির্ণয়, জাঁমদাবী ব্যবস্থার কুফল ইতাঁদ বিষয়ে রুনাদি প্রকাশিত হত। 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অবশ্য এই সভাকে একান্তভাবে ব্রাহ্মসঙ্গাজ পাঁরচালন এবং 
্রাহ্মধর্ম প্রচাবেব কাজে নিয়োজিত, করতে চান বলে অধাক্ষ সভাব সঙ্গে তাঁর 
মতাঁবরোধ ঘটে, ফলে ১৮৫৯ সালের মে মাস থেকে এই সভা বন্ধ হয়ে যায়। 
১৮৪৭ সালের ৩০শে ডিসেম্বর বড়বাজারের কয়েকজন নব্য শিক্ষিত ষ্বক সাঁহত্য 
চর্চার মাধ্যমে আত্মোন্নাতি ও সমাজের হিতসাধনের উদ্দেশ্যে পারসিভিয়ার্েনস 
সোসাইটি গঠন করেন । ১৮৫০ সালের ফেব্রুয়ার-মার্৮ মাসে হিন্দু কলেজের 
কয়েকজন ছাত্রের উদ্যোগে প্রাতীষ্ঠিত হয় সর্বশহভকরাী সভা । দেশীয় কুরীত 
এবং কদাচারের বিরদদ্ধে প্রাতিবাদ এবং আন্দোলনই ছিল সভার মূল উদ্দেশ্য ? 
এই সম্ভার সভ্যরা বিদ্যাসাগর এবং মদনমোহন তকণালংকারের পরামর্শে ১৮৫০ 
সালের অগস্ট মাস থেকে সবশ.ভকরা পীন্রকা প্রকাশ করেন । “বাল্যাঁববাছের 
দেোষ ক” নামক বিদ্যাসাগরের প্রবন্ধাট পন্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয় ।৬ 
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৯১৮৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে উত্তরপাড়ার জাঁমদার জরকৃঞ্ণ মুখোপধ্যোয়ের 
উদ্যোগে বঙ্গভাষানূবাদক সমাজ প্রীতাঁণ্ঠিত হয়। সরল ভাষার স্বল্প শক্ষতদের 
জন্য অন[বাদগ্রন্ন প্রকাশই ছিল সভার প্রধান উদ্দেশ্য । ১৮৫১ সালের 
ডিসেম্বর মাসে বেখুন সাহেবের মৃত্যুর অব্যবাঁহত পরে প্রাতাঁষ্ঠিত হয় বেথুন 
সোসাইটি । সোসাইটির প্রথম সম্পাদক ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র । সোসাহাটর 
উদ্দেশ্য সম্পকে বলা হয় যে; সোসাইটি সাঁহত্য ও বিজ্ঞান সম্পক্তি বিষয়ের 
বিচারে ব্যাপৃত থাকবে, ধর্ম ও রাজনীতি িববয়ক আলোচনা এতে 'নাষদ্ধ হয়। 
এই সভার সদস্যদের মধ্যে বিদ্যাসাগর, কৃষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণাবঞ্জন 
মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিন্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৈলাসচন্দ্র বসু, পাদরী জেমস 
লঙ্, জে. 1ট. মারশাল প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । এই সোসাইটিতে * সাহত্; 
কাব্য, দশ'ন, হীতিহাস, বিজ্ঞান, পুরাতত্তৰ, সমাজতত্ত ইত্যাদি বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ 
এবং আলোচনা হত । এই সমস্ত আলোচন্যর মাধামে দেশপ্রেম ও সমাজচেতনাব 
উন্মেষ ঘটোছল ।***এইভাবেই দেখা যায়, উনাাবংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে গড়ে 
উঠেছিল নানা সভাসামাতি। সামাজিক উন্নাতি বিষয়ে এইসব সভাসামাতগৃলির 
পরোক্ষ অবদান দেশের সামাজিক হীতিহাসে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপর্ণে । 

এইসব পূর্বতন আভিজ্ঞতার [ভাত্ততে কিশোরাচাঁদ মিন্রের উদ্যোগে ১৮৫৪9 
সালের ১ই ডিসেম্বর সন্ধ্যেবেলা কশোরাচাঁদেব কাশাপুরের বাড়তে সামাজক, 
উল্নাত বিধায়িনী সভা স্থাপনে জন্য একাট সভ। মাহৃত হব । সভার সভাপাঁত্ব 
করেন দেবেল্্রনাথ ঠাকুর। সভার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে কিশোরাচাঁদ মর 

প্রথমতঃ, “সমাজ সংস্কার ছাড়া রাজনৈতক সংস্কার ভুপম্ভব 1” 
দ্বিতীয়তঃ, “প্রবন্ধ বচ্না ও বন্তৃতা প্রদানের সমর গিয়াছে । কার্ষেব সময় 

মাসয়াছে।” 
তৃতীয়তঃ, আমাদেব্ ব্যবহারিক ধর্ম বু দোষেব আঁকর এবং উন্নাতব 04 

বলে তারশীবরহদ্ধে আন্দোলন প্রয়োজন । 
চতুর্থতঃ "আমাদগের জাতীযন কুসংস্কার সকল প্রকার সামাজক সংস্কারে 

আত প্রবলভাবে “বাধাপ্রদান করে । সুতরাং একটির বিনাশের সাঁহত অপরাঁটব 
উন্নাতি অচ্ছেদাভাবে জাঁড়ত 1" 

সভার এঠ উদ্দেশ্য বর্ণনার পরে িশোরাচাঁদ মিত্র প্রপ্তাব করেন *“এই সভাব 
মতে সাধারণ [হন্দ; জনসংঘের বতর্মান সামাজিক অবস্থার আলোচনা ঝাঁররা 
বোধহয় ষে, সাঁম্মীলত ও যথোচিত প্রষন্ই ইহার উন্নাতর একমান্র উপাষ এবং 
সমাজোল্লাতি বিধাঁয়নী সুহদসামাত নামক একাঁট সভা স্থাঁপত হউক 1" 
কিশোরাঁচাঁদের এই প্রস্তাব সমর্থন করেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর । এরপরে হাঁরশচন্দু 
মুখোপাধ্যায় নিম্ন প্রস্তাবাট উথাপন করেন 1.-*“সভাগীণ স্ব স্ব দষ্টান্তে, [শক্ষায় 
কর্মে ও মতে দেশের সামাজিক উন্লাতির বপ্লোধপাদনকারী এবং হ্বীন্ত *ও সত্যের 
বিরুদ্ধ সর্বপ্রকার নীচ এবং নৌতিক অবনাতির কারণস্বরূপ কুসংস্কারের অনুমোদন 

. করবেন না।” এই প্রস্তাব সমর্থন করেন যাদবচন্দ্র মিত্র। সভার পববতাঁ 
৭৩ 



প্রস্তাব ছিল “স্ত্রী শিক্ষার প্রবর্তন, হিন্দু বিধবার পুুনার্ববাহ, বাল্য বিবাহ 
বন এবং বহ? বিবাহ প্রচলন রোধের নাঁমত্ত সমাতর শন্তি বিশেষভাবে প্রয়োগ 
করা হউক ।” এর প্রন্তাবক িশোরাচাঁদ মিত্র এবং সমর্থক অক্ষয়কুমার দত্ত ॥ 
এরপর নিগ্নীলাখত প্রন্তাবাঁট উখাপন করেন দৈবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সমর্থন করেন 
কিশোরাঁচাদ মিত্র । "এই সামাত কর্তৃক হিন্দ: বিধবার পনার্ববাহের আইন 
সম্বন্ধীয় অক্ষমতা দূর করিবার জন্য ব্যবস্থাপক সভায় আবেদন করা হউক এবং 
আপাতত অনতিব্হং আয়োজনে নগরের উপকণ্ঠে অথবা িন্ন ভিন্ন পাড়ান্র 
বাঁলকা 'বদালয় প্রাতম্ঠার প্রযত্র ও প্রচেষ্টা করা হউক 1”? সভার কর্মকর্তাদের 
তালিকা এইরকম "" ৃ 

লভার্পাত--দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
হুমসম্পাদক-কিশোরাচাঁদ মিত্র ও অক্ষয়কৃমার দত্ত 
স্রার্যীনব্হক সাঁমাতির সভা-_রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, প্যারাচাঁদ মিন; 

হাঁরশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর দে, রাজেন্দুলাল মিন্র' ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র, শ্যামাচরণ 
সেন, দিগম্বর মি, যাদবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গোৌরদাস বসাক । 

প্রুবতশকালে রাধানাথ সিকদার, রাঁসককুঞ্ক মাল্লক,, তারকনাথ সেন, শিবচন্দ্ 
দেব, হরচন্দ্র ঘোষ, হেরম্বচন্দ্র চৌধুবাঁ, জীবনকৃষ্ণ সেনও সভা হন । 

এই সাঁমাতিতে হবিশচন্দ্ু মুখোপাধ্যায়ের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল । ভবানীপুর 
থেকে কাশীপুরের দূরত্ব অনেকখাঁন হলেও নিয়ামত তান অধ্যক্ষ সভার আঁধবেশনে 
এবং সাধারণ শভায় উপাস্ছত থেকে আলোচনায় যোগ দিতেন ও কার্য নিয়ল্মণে 
[বশেষভাবে গাহাযা করতেন। সমাজোন্নাতাবধায়িনী সাঁমাতি কয়েকটি বিশেষকার্ষে 
হন্তক্ষেপ কবে । অন্তজভ্ী প্রথার বিলোপে এই সভা অগ্রণী হয় । সাঁমাতি অগ্রণ” 
হয় স্্ী-শন্দণার বিদ্তারেও। িশোরাচাঁদের কাশীপ;রের বাসভবনে একটি বালিকা 
শন্দনলয় এই উদ্দেশো প্রাতাহ্ঠিত হয়োছল। সাঁমাত বাঙালী কৃষকদের যথার্থ 
অবচ্ছা ইংলগ্ডের জনসাধাবণের কাছে জানানোর জন্য “প্রজাগণের সামাঁজক 
অবস্থা” গব্ষয়ে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য পাঁচশত টাকার পুরস্কার ঘোষণা 
করেন । প্রবন্ধের পরাক্ষক ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 1কশেরা চাঁদ মিত্র এবং 
পাদরী লঙ ॥ বহু বাহ ,প্রথার বিরুদ্ধেও সভা আন্দোলন করে। ঈশ্বরচন্দু 
টন তাঁর বহু বিবাহ বিষয়ক পুভ্তকের ভূমিকায় লিখেছেন যে; এই সাঁমাতি 
বহু বিবাহ প্রথার টিবুদ্ধে ১৮৫৫ সালে বাবস্থাপক সভায় আবেদন করেন ॥ 
১৮৫৫ সালের ২৭শৈে জানুয্ান এই সভার যে মাসিক ও বাঁষ কু আঁধবেশন হয় 
নাজেন্দ্লাল মিলের সভাপাতক্কে সেখানে প্রপ্তাব করা হয় যে, বহু বিবাহ বিষয়ে 
একটি মাইন প্রণয়ন প্রয়োজন, ঘাতে যে সব কুলীন ত্রাঙ্গণ বহু 'ীববাহ করেন 
তাঁদেন পাঁরণীতা স্ত্রীদের ভরণ পোবণের জন্য আইনানুসারে বাধ্য করা যায় । 
বাবস্থাপক সভায় সাঁমাত যে 'আবেদনপন্র প্রেরণ করেন তা সংশোধন ও বিচারের 
ভাব ওয়া হয় চন্দ্রশেখর দেবঃ রাজেন্দ্ুলাল মিত্র এবং হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 
উপানে ** তে 

৭৪৮ 



টক! 
১ ষোগেশচন্দ্র ৰাগল প্রণীত বাংলার নৰা সংস্কাতি, পৃঃ ১২ 

২, সাহিত্য পরিষদ পাত্রক1, ৬*তম বর্ষ, ১ম সংখ্য। | 

৩, 90 109:০0250 05 77000110558 1870578391০. 2 

৮. সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় থ্গু, ৩য সং, পৃঃ ১২১-১০৩ 

£« বাঙ্গালা ইতিহাস, ৩য় ভাগ, পৃ ২৫ 
৩* শল্ভুচক্্র বি্ভাবত্ব প্রণীত বিগ্ধাসাগর জীৰনচর্রিত। 

৭. মন্সথনাথ্ ঘোষ প্রণীত কর্মবীর কিশোরীচাদ মিত্র, পৃঃ ১৯ *-১১১ 
৮. অঙ্গ ৰাষ প্রণীত রাজেন্দলাল মিত্র । 



স্পহ৪স্ম জনধ্ব্যান্ 

ব্রাহ্মধর্ম ও হরিশচজ্ৰ 
১৮৫১ সালে আদ ব্রাহ্ম সমাজেব পুনর্গঠনের পরে কলকাতার সা্নিকটে 

ও অন্যান্য প্রদেশে ব্রাহ্ম সমাজ গড়ে উঠতে থাকে । এই ভাবেই উনাঁবংশ শতাব্দীর 
দ্বতীয়ার্ধের প্রথমে ভবানীপুর ব্রাহ্গসাজেন পত্তন হয় । শিবনাথ শাস্মী তাঁর 
গ্রন্হে ভবানীপুর ব্রাহ্ম সমাজের ইতিহাস বর্ণনা কবেছেন ।+ 

১৮৫২ সালের জুন মাসে কলকাতার দাঁক্ষণা্চলেব প্রভাবশালী ও নামী 
লোকেরা শম্ভুনাথ পাঁশ্ভিতেব গৃহে সমবেত হয়ে “জ্ঞান প্রকাশিকা সভা, নামে এক 
সভা স্থাপন করেন । সভার লক্ষ্য ছিল সভ্যদেব আঁত্মক উন্নাতি সাধন। নামে 

পৃথক হলেও কার্যত এটিও ছিল ব্রাহ্ম সমাজ। শম্ভুনাথ পণ্ডিত ছিলেন এই সভার 

সভাপাঁত, হাইকোর্টের উীকল অন্নদাপ্রসাদ ব্যানাজণ সহ সভাপাঁত এবং সভার 
সম্পদক হারশচন্দ্র মুখাজশ । কাশীশ্বর গমতও এই সভাব সঙ্গে সধাশ্রন্ট ছিলেন । 

কাশীশ্বর আবার আদ ব্রাহ্ম সমাজের সভা" ছিলেন এবং বাশস্তগতভাবে ছিলেন 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বন্ধু । কাশন*ুর সরকারের আইন বিভাগের উচ্চ কর্মচারী 
ছিলেন এবং সে" সময়ে তাঁন ভবানপৈঢর অণ্চলেই বসবাস করতেন । ভবানীপুর 
ব্রাহ্সমাজ গঠনের মূলে তাঁর প্রভাব অনীমৃত হয় । 

প্রথমাঁদকে অবশ্য “জ্ঞান প্রকাঁশিকা সভা”, শিবনাথ শাস্তী যাকে প্রকারান্তরে 

ব্রাহ্ম সমাজ বলেছেন-_-আঁদ রাহ্দ সমাজের নাতি নিয়ম অনুসরণ করত না। 
নিজেদের নিয়মই মেনে চলত । সভায় গীতা ও অন্যান্য প্রোচীন শাস্মগ্রন্হাঁদ পাঠ 
করা হত ও ধর্ম সঙ্গীত গীত হত । এখানে উল্লেখযোগা যে, পূর্বে দেবেন্দ্রনাথ 

ঠাকুরের আদি ব্রাহ্ম সমাজ ঈশ্বর প্রত্যাদেশে বিশ্বাসী ।ছিল--বেদ ঈশ্বর 
প্রত্যাঁদন্ট কনা এ নিয়ে, তাঁদের মধ্যে আলোচনা হত, কিন্তু ১৮৪১৯-৫০ সাল 
নাগাদ তাঁদের এ বিশ্বাস শিথিল হয়ে যায় । বেদ বা উপানিষদে রাহ্গ ধর্মের ভীত্ত 
বা পত্তনভুমর সন্ধান না পেয়ে দেবেন্দ্রনাথ সিদ্ধান্ত করেন--“আত্পপ্রত্য়াসিক্ধ 
জ্ঞানোজ্জঞলিত বিশুন্ধ হৃদয়ই তাহার পত্তনভূঁমি ।৮২ 

ভবানীপ]রের 'জ্ঞান প্রকাঁশকা' সভায় দেবেন্দ্রনাথ মাঝে মধ্যে আসতেন বলে 

শবনাথ শাস্ত্রী উল্লেখ করেছেন । সম্ভবতঃ তাঁরই প্রভাবে সভায় একদল সভ্য 
প্রাক্ম সমাজ' নাম গ্রহণে উৎসাহী হন এবং উত্ত সমাজের রীতিনীতি অনুসরণের 
সন্ধান্ত করেন । কিন্তু 'জ্ঞান প্রকাঁশকা' সভার সমন্ত সদস্যই এই 'সদ্ধান্তকে 
স্বাগত জানাতে পারেন নি । ছু সদস্য সভার সঙ্গে সংশ্রব ত্যাগ করেন। 
| 0৮ 925 1796113975 001010818 1015 10161061055 0080 ও 0211 80018 
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১৮৫৩ সালের বারসরিক অনুষ্ঠানে আনযুম্ঠানকভাবে ভবানীপুর ব্রা্গ- 
সমাজের পত্তন হয়। রামগোপাল সান্যাল লিখেছেন, “ভবানীপুর ব্রাহ্গসমাজ 
সংস্হাপনেব ?তাঁন (হরিশচন্দর ) একজন প্রধান উদ্যোগাঁ ।”৩ ২১ বৎসরের মধ্যে 
ভবানীপুর ব্লাহ্মসমাজেরু প্রার্থ নাগ্হ নার্মত হয়, সাপ্তাহিক সমাবেশেব আয়োজন 
করা হয় এবং এই সম্মাবেশে ভাষণ দেবার জন্য কলকাতাব ব্রাহ্ম সমাজ থেকে 
বন্তারা আসেন । বামগোপাল সান্যালেব ?ববরণ থেকে জানা যায় যে, হারিশচন্দু 
ভবানীপুব ব্রাঙ্গ সমাজে অনেকবার বস্তুতা করেন। এ সব বক্তৃতা অবশ্য 
'লাঁখত । ১৮৫৪ সালের ই৩শে ডিসেম্বব হারশ 'ররাহ্ম সমাজ, উহার বর্তমান 
অবস্থা ও ভাবষাং আশা? (8121109, 920121) 151005101010 220 70:050০00, 

১৮৫৬ সালের ১৬ই জানুআরি “ব্রাহ্ম সমাজের ধর্মীবশ্বাস' (6০9105০ 002০108 
01 1106 731217100 9908] ) এবং ১৮৫৭ সালে “সাধারণে একত্রে ঈষবর আরাধনার 

উপকারিতা” (020. 006 0011105 01, 00011 05108 ) বিষয়ে ভাষণ দেন । 

হাঁরশের এই সমস্ত বন্তুতা ব্রজলাল চক্রবতখ পৃম্তকাকারে প্রকাশ করেন। ব্লজলাল 
চক্রবতণ বলেন যে হরিশ ভগবৎ গীতা সম্পর্কেও একাঁট প্রবন্ধ রচনা. কবেছিলেন 1৯ 

হাঁরশ তাঁর ধমশীবষয়ক এইসব প্রবন্থ ভবানীপুর ব্রাহ্মুনমাজে পাঠ করেন, না, 
'সতাজ্ঞান সণ্তান্ননী”" সভায় পাঠ কবেনন তা অবশা বিতকেঁৰ বিষয় । শিবনাথ 
শাস্ত্রী তাঁব পূর্বোন্ত গ্রন্হে জানিয়েছেন যে, ভবানীপুর রাক্ষ সমাজ স্হাপিত হবার 
এক বৎসন পরে তত্তববোধুনী সভার অনুরুপ 'সতাজ্ঞান সন্টারনী' সভা স্হাঁপত 
হয়, এতে ভবানীপুর ব্রাহ্ম সমাজের ছু সদসা ছাড়াও স্হানীয় ষুবকরাও অংশ- 
£হণ করতেন ! এখানে জাধাঁত্বক বিষয়ে আলোচনা ও প্রবন্ধ পাঠ হত । ১৮৫৩- 
৬১ সাল পর্যন্ত এহ সভায় পঠিত ৰহ্ প্রবন্ধের লেখক ছিলেন স্বঘং হরিশচন্দ্র | 

বাঞ্তববাদী হারশ ধর্ম ও অধ্যাত বিষয়ে কৌতুহলশী শছলেন । রাজনাবায়ণ বস: 
1০খেছেন। 70151) 021788 2. 018000021 102), 525 5001] ৮21: 10130. 01 

00612101055805, ৪190 1118115% 00106152701 1012 010৪0 71920013০01 

0)8120£6.8 ১৮৫৯ সালে রাজনারায়ণ বসুর “্ধমতিভ্তবদীপিকা” গ্রন্থ 
সম্পকে“ও হরিশের সঙ্গে তাঁব কথোপকথনের কথা তান উল্লেখ করেছেন । 
রাজনারায়ণ গলখেছেন। “701151) 585 2, 81810100110 1015 7611£1070-5 

কন্ত; রামগোগাল সান্যাল লিখেছেন- “তান রাী সমাজাদ স্হাপন কারলেও 
প্রাতমা প্জাপদ্ধাতি ত্যাজ্য মনে কাঁ্তেন না, তান আপন খাটাতে দুর্গোৎসব 
কাঁরতেন 1” 

৭০ 
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২, আতম্মচরিত। দেষেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

৩. এক্ষণ_পৌষ-মাঘ ১৩৭৭, পৃঃ ৪৭ 
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৬, প্রী। 

৭, এক্ষণ--পৌব-সাঁঘ, ১৩৭৭, পৃঃ ৪৮ 
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নষ্ট ব্যাস্ত 

জয়রুষ্জ সুখোপাধ্যায় ও হরিশচন্দ্র 
উত্তরপাড়ার রাজা জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে হারশচন্দ্রেে হৃদ্যত হিল । 

হাঁরশ একবার তাঁর ব্যান্তগত বিপদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন কবেন । 

১৮৫৮ 'সাল । জয়কৃফক জাঁমদারী পাঁরদর্শনে বাইরে গিয়েছেন । এই স্ময়ে, 
১৮৫৮ সালের ৮ই মার্চ তান হাওড়ার জেলা শাসক জে জে. গ্রের তলব 
পান। জয়কৃষণের 'বরুদ্ধে আঁভিযোগ» [তান তাঁর প্রজা মদন দাসকে প্রতারণা 
পূর্বক অপহরণ করেছেন। মদন দাস জয়কৃ্ধের বালহটি অঞ্চলেক প্রজা । 
মদনের স্ত্রী কিনি দাসের আভযোগরুমে জয়কুষ্ণকে তলব করেছেন জেলাশাসক । 
জেলাশাসকের নিদেশ, জয়কৃফকে ইরা জুন আদালতে হাঁজর হতে হবে 

জয়কৃষেদ্র জীবনকার অবশ্য বলেছেন যে তাঁর বিরুদ্ধে এই আঁভিযোগাঁট 
অলীক ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত 1 এই আঁভিযোগে জনৈক ষদ:নাথ ফীবয়াদী 
পক্ষের সাক্ষী ছিল, সে আদালতে জয়কৃষ্ণের নামে এক জাল চিঠি দঁখষোছল । 
কঠোর হৃদয় জীমদার বলে জনসাধারণের মধ্যে জয়কৃষ্ণের অবশ্য কিছ: কুখ্যাতি 
ছিল। ফলে, আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে «অভিযোগ সহজেই বিশবাসযোগা হয় । 
১৮৮ সালের ৯ই ডিসেম্বর এই মামলার রায় ঘোঁষত হয় । আদালতে জয়কৃষণ 
দোষী বলে সাব্যস্ত হন এবং তাঁর শাপ্ত হয় ৪»মাস সশ্রম কারাদণ্ড । 
জয়কৃষের 'উীকল এই রায়ের বিরুদ্ধে সেশন জজের কাজে আবেদন করেন ॥ 
ফলে পনর্বার 'বচারের জন্য তাঁকে নিয়ে আস্ম হয় আঁলপুরে। কিন্তু 
এখানেও বিচারের প্রহহ্ান হয় । ১৮৫৮ সালের ৯৩ই ডিসেম্বর সেশন জজ 
তাঁর রায়ে হাওড়ার জেলা শাসকের রায়কেই সঠিক বলে অনুমোদন করে 
[বিচার শেব করেন। 

জয়কৃষ্ণের শানশ্ততে ইউরোপীয় সমাজ খুশী হুয়। তার কারণও অবশ্য 
ছিল। জয়রুষ বখটশ শাসনের 'বাঁভল্ন দিক সম্বন্ধে সমালোচনা করতেন | 
এইসব সমালোচনা তারা পছন্দ করত না। ফলে আদালতের রায় ঢাদের 
কাছে আভপ্রেতে হয় । এ সম্পরকে 8517898] [বা] ও 71600 3: 

110$9 কাগজে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাঁশত হয় । বাঙালণ জনসমাজের একা ংশও 
এতে আনান্দত হয় । জয়কৃষ্ণের বিচার ও শাঁপ্তকে কেন্দ্র করে গান বাঁধা হয় 2 * 

জয়কেন্টর এক কম্ট হল শশতষ্কালে, 
শাল জাময়ার ফেলে বাব 

সে'ধুলেন কম্বলে ॥ 

৭৯ 



সকালের কাঁবওয়ালারাও গান বাঁধেন৪-__ 

বড় বারে বারে এসে ঘরে মকদ্দমা করে ফাঁক: । 
এইবারে, গেরে, তোমার কল্পে সং্পণখার নাক ॥ 
ক্যামন সুখ পেলে, কম্বলে শলে, ব্ন্গত্তর 

দেবোত্তর বড় নিতে জোর করে । 
এখন জারী গ্যালো, ভূর ভাংলো তোমার, 

আত্তো জুলুম চলবে না 
পেনেলকোডেব আইনগ:ণে মুখুজ্যের 

পোর ভাংলো জাঁক ॥ 
বেআইহীনর দফারফা বদমাইসি 

হলো খাক: ॥ 

কুইনেব খাসে, দেশে, প্রজার দুঃখ 
রবে না। 

মহামহোপাধায় মথবনাথ 

মুসড়ে গিয়েছেন । 

কংস ধৰংসকারী লেটোব, 
জেলায় এসেচেন । 

এখন গুলি গেরেপ্তারি লাঠি দাঙ্গা 
ফোর্জ চলবে না] 

জয়কষের এই দানে সাহাযোর হাত প্রসারিত কনে দিয়েছিলেন হরিশচন্ডু | 

গ্তাঁন তাঁর পান্নকায় জয়কুষকে সমর্থন করে লেখেন যে, জয়কৃষের ক্ষমতা 
€ প্রাতিপপাত্তর ফলেই স্বাভাঁবকভাবে তীর অনেক শশ্রু জুটেছে। জয়কৃষ্ণকে 
গদৃতে হচ্ছে তাঁর স্বাধীনাচত্ততার মূলা ।১ হরিশ তরি পান্রকায় অয়ক্কের 
সমালোচনার বিরুদ্ধে কলম ধরেন, তাঁব বিবুদ্ধে কোন লেখা বা চিঠি পত্রিকায় 
প্রকাশ করতে সম্মত হন নি 'ভাঁন। 

আদালতেন বায়ে ল্লয়কৃষ্ণের কারাবাস হয়। কারাগারেও তান 'কন্তু 
আলোডন স্াঁত্ট করেন । খাবার-দাবার ইত্যাদি ব্যাপাবে শ্বৈতাঙ্গদের সঙ্গে 
ভারতীয়দের যে বৈষম্য ছিল কারাগহে সেই বাবস্থার বিরুদ্ধে তিনি প্রাতিবাদ 

করেন 13 
১৮৫৯ সালের ৬ই জানুয়ারি লজামত আদালতে জয়কৃষ্ণের মামলা ওঠে 1 

এক্ষেত্রে তাঁর উকিল ছিলেন শন্ভুনাথ হণ্ডিত । বিচারব এ. সোল্স জয়কৃষের 

বিরূদ্ধে উাঁথত আঁভযোণ এবং ফদ্নাথ প্রদত্ত চিঠিকে জাল চিঠি বলে রায় 
দেন। খচারক বলেন, এ জনা2া৮ 0096 005 ড111811)5 1001০8900 55 

1106 16006551080] 100529 006 1100186118,0101 7 00 0182 ড11191195 

৮০ 
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হরিশচন্দ্রু নিজামত আনালতের এই রায়কে স্বাগত জানিয়ে হিন্দু: পৌঁট্রল্লটে 
লেখেন যে এটা দেশীয়দের পক্ষে একটা শিক্ষা । জয়কৃষ্ণের মত মানূষ বখন 
[চারের নামে এরকম আঁবচার পান তখন সাধারণ মানুষ তো আরও অসহায় । 
তাদের জীবন ও সম্পদের কোন নিরাপত্তা নেই 1৬ 

হ'রিশচল্দের হীঙ্গত স্মরণ রেখে সমস্ত ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ লিখে 
জনসাধারণকে অবগত করার প্রেরণায় জগ্নকৃষ্ণ। “4৯ চিত 0:53 01 2 1720610 

পা9] [110505615৩0 7060551] )00102.0015-”*""নামে এক পীপ্তকা রচনা 
করেন । এতে জয়কৃষ্ণ লেখেন, “0 ০021 ০01100255 2৪101) 1৪ 50001056ণ 

17 80056 066০6 00 10006০6 12 009565821 17020 ভ:006, 18216 1 

0061:90659 10০0 026552106 17100 £0100 91008110118 01026 10065881012 0 

10050506 18201) 25 50188806150 0106 000০ ০0 700016£ 10015100915. 

নিজামত আদালতের রায়কে স্বাগত জানিয়ে জয়কৃষ লেখেন, 41105 
17000105005 100661715170 0£ [11 [1580080 00816550 ০000015661১ 

0:610001191)95 006 0098000 0910110 06 €5$0.61)০6 00116 00 £0 00০ 

10৮21 0005১ ৪3 60 16006 16 0012100668992 €০0 10110195103 

101175.+ ». ০ 

মফস্বলের অপরাধ সংক্রান্ত বিচারের জন্য জয়কৃষ্ণ প্রস্তাব দেন, “710৩ ছ915- 

10:601995 ০0£ 212 17008510091 ০2131771015 16 2. 1080662] 0: 15860 2 

15 006 210৭ 0565 05. ০0170000156 ০ 092 82106গ%1£০০০ ; 220 1 

91081] (106166016 06 81000980 50620 €0 1085৩ 00061080106 €1০ ০099 

8110021305১ 161:501068] 8121216» 2190 26 0106. 61005 8:00815100 

01558০5 ৪100০ 098011960 ঢ0:05£060. 0105 01501095016 01 010৩1? 

15181015 88১০0101290 €0 5001) ০12810869 ঠ 036 ৪580510 06 ৫5961) - 

88101) 06 10805 (9০ ০21150 ) 1 0১০ 00060331১ 88 099. 1:215061 

0061 15000051006 10016 19105: 

হাঁরশচন্দ্ তাঁর পান্রকায় জয়কৃষের এই প্রন্তাবকে স্বাগত জানান 17 

টীকা 
১০৬ 4 23820871 755010087 5 08520150005 20900095165 ০1 0 ৮৮507515 ৪5৫. 1115 

&10599 1808-1888.31119801 4 001)61:199, ৮০১ 909-2]1%, 

২, হুতোম প্যাচার নকশায় উদ্ধৃত। 
৩. 10000 72561106106, 19, 1858 

৪. ভূদেব চরিত « ১ম খণ্ড), পৃ ১৭৯৮০ 

৫* নীলমণি মুখাজীর পূর্বোক্ত গ্রন্থ 
৬, চ31700090 28621০6, 71. 1859 

৭. চব17900 296106, 16+ 25 1895 
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সপগ্তঙম আসম্্যাস্ত্ 

মিঃ ওয়াকোপ 3 কিশোরী্াদ ও হরিশচক্র 
1কশোরস্চাঁদ মিন্রই আমাদের দেশবাসীর মধ্যে প্রথম জাস্টস অব দি পীঁস 

ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন । তখন শ্বেতাঙ্গ ও ভারতাঁয়দের মধ্যে বিচারের ক্ষেত্রে রম বৈষম্য 
ও পক্ষপাত 'ছিল ?িশোরাচাঁদ তা দূর করার জন্য উদ্যোগী হন । এতে ইংরেজরা 
অপমানিত বোধ করে | তদাননন্তন পুঁলশ কমিশনার মিঃ ওয়াকোপ এই অপমানের 
প্রাতশোধ গ্রহণের জন্য উদ্যত হন ! 

ইতিপূর্বে ওয়াকোপ কয়েকবার 'িশোরাীচাঁদের বিরুদ্ধে সরকারের কাছে 
অভিযোগপত্র দাখিল করোছিলেন । কন্তু সে সকল আঁভযোগ ফলপ্রস হয় ন। 
যাঁদও কার্ধতিঃ ম্যাঁজস্ট্রেটের রায়ের উপর পালিশ কাঁমশনারের মন্তব্য প্রকাশের 
আঁধকার ছিল না, তবু এবার দুাট মোকদ্দমাকে কেন্দ্র করে ওয়াকোপ সবকারের 
কাছে পোর্ট করলেন যে, মোকদ্দমায় ম্যাজিস্ট্রেট কিশোরাচাঁদ মিন্রের বিচার) 
41711171605 510৬6101% 8100 1110115177555 21156. 

মি ওয়াকোপের রিপোর্টের গবরুদ্ধে ঠিশোরাচাঁদ কলম ধরেন । ১৮৫৮ 
সল্লের ৭ই জুলাই বাংলা সরকারের সেক্রেটারী এ. আর. ইঞ্পংকে এক প্লে তিনি__ 

১, মিঃ ওয়াকোপের অসঙ্গত ও অবাঁঞ্চত হস্তক্ষেপের 'বরুদ্ধে প্রাতবাদ 
জানান । 

২. ওয়াকোপের আইন সম্বন্ধে অজ্ঞতার প্রশ্ন উখাপন করেন । 
৩. কেবলমান্ন স্মাতিনির্ভর রিপোর্টের জন্য ওয়াকোপকে নিন্দা করেন । 
1কশোরাঁচাঁদের এই সতেজ প্রাতবাদপন্রের ফলে বুমেরাং হল। অভিযোগ 

করতে গিয়ে ওয়াকোপ নিজেই আঁভষংন্ত হয়ে পড়লেন ॥ অত্যন্ত রুদ্ধ হয়ে তান 
_-“পঃনরায় তাঁহার স্মৃতিশান্তর উপর নিভ'র করিয়া [কিশোরশচাঁদের নামে সরকারণ 
কাজে নিবোশত লিখনের দোষ আরোপ কাঁরলেন।”২ কিন্তু ওয়াকোপের 
আভযোগ যে প্রমাণ্ণাভীত্তক নয়, অলীক, তা বাদ্ধমান ইংরেজের পক্ষে অনুধাবন 
করা কম্টকর হয় 'ন। হ্যালিডের আপোষ মীমাংসার প্রস্তাব তারই প্রমাণ ৷ , স্যার 
ফ্রেডাঁরক হ্যাঁলিডে কিশোরাঁচাঁদকে আপোষ মীমাংসায় আসতে প্রন্তাব দেন । 
বন্তু এ প্রপ্তাব ?কশোরাঁচাঁদ গ্রহণ করতে পারেন নি। স্বাধীনচেতা কিশোরীর 
মনে হয়েছিল যে এ প্রন্তাব গ্রহণ করার অর্থ ওয়াকোপের কাছে প্রকারান্তরে আত্ম- 
সমর্পণ করা । এই সময়ণমধুসদন দত্ত এবং হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কিশোরকে 

কাশ্য বিচারের জন্য উত্তোজত করে তোলেন । ভোলানাথ চন্দ্র লখেছেন-- 
90৩7 105 588 ৪0 0900 96 1104100 204 [7811515 1109156111 

৮ 
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এ ব্যাপারে 'বিচারের জন্য জে হাইণ্ড, ফাগ4্সন ও ,হরচন্দ্র ঘোষকে নিয়ে 
সরকার এক তদন্ত কমিশন গঠন করেন। কিন্তু সরকার তদস্তের ব্যাপারে যে- 
ভাবে অগ্রসর হাঁচ্ছিলেন তাতে কাঁমশনারদের অপক্ষপাত মন্তব্য বা বিচার সম্ভব 
ছিল না। তদন্ত কাঁমশনের রায়ও তাই পক্ষপাত দ-্ট হয় স্বাভাঁবকভাবে । 
কিশোরাঁচদ দোষা সাব্যন্ত ও কর্মচ্যত হন। হারশের পহন্দু পোৌঁদ্রয়ট' পান্রকায় 
এই 'বচার নামক প্রহসনের বিরুদ্ধে অনেকগল প্রবন্ধ প্রকাঁশত হয় । হরিশ 
“দেশন মাাজস্ট্রেট? প্রবন্ধে-"*ল 

১. বচারে পক্ষপাতিত্ব, 
২. কাঁমশনারের অসতা সংবাদ পাঁরবেশন ও অন্যায় কোধ ড্াবতাথের 

ইচ্ছা, 
৩ ভাসা ভাসা স্ম'তর উপর বাদীপক্ষের প্রমাণ". 
প্রভাতি প্রসঙ্গ উথাপনক্রেন ॥ এরপরে তান দেশী কুর্মচারা' নামক প্রবন্ধে" 

লেখেন ও ৪৬ 

১. পুলিশ-আইনানুসাবে যখন ম্যাজিস্ট্রেটের উপর পুলিশ কাঁমশনাব 
করত করতে পারেন না, তখন কি করে মিঃ ওয়াকোপ লেফটেনান্ট গবর্ণরেল 

অনুমাত লাভ করলেন এ ব্যাপারে ! 
২. সরকার নিজ ব্যয়ে বাদশ ওয়সকো!পের পক্ষে বাারস্টার দিষে নিজেই বাদশ 

পাবাজ্ত হলেন। 

৩ “দেশীলোক ব্যতীত ররোপণয় কর্ম চারীগণকে কখনও এরপ দোষে 
কর্মচ্যুত হইতে দেখা যায় নাই । দেশী কমণচারীগণের প্রত কঠোর নীতি প্রবর্তন 
কারবার জনা আমরা অনুযোগ কাঁরতোঁছ না, কেবলমাত্র দেশশী ও ইউরোপণয় 
কমণচারীদের মধ্যে যে প্রভেদ বর্তমানে তাহাই দেখাইতে চাহ ।” 

। মন্সথনাথ ঘোষের অনুবাদ । 

পহন্দু পেখ্রিয়নটে'র ৪৮ সংখ্যায় “কয়েকজন বাঙ্গালী স্বাক্ষরিত এক পত্রে এই 
'ঘাঁণত বড়যণ্র এবং বাঙালী জাতির আঁপ্রয় হ্যালিডে সাহেবের ইংরেজ সমাজের 
প্রশংসা লাভাথ এই অন্যায় কাচ্'র প্রীতবাদ করে লাখত হয় ষে, এই অন্যায়ের 
প্রাতবাদকল্পে একটি প্রাতবাদ সভা আহবান প্রয়োজন । 

টাকা! 
১. কর্ধবীর কিশোরীটাদ। মন্বথনাথ ঘে|ব। পৃ ১১৯ 
২. প্র । পৃ. ১২৬ 

৩, অধুজীবনী। যোগীন্্রনাথ বহু। পরিশিষ্ট দ্রব্য । 

৪, 1710000 786750%, ৪, ১১০ ১৮৫৮ 

৫, শী, ১১, ১১, ১৮৫৮ 

৮৩ 



অনষ্টম্ম আবন্য্যাস্ 

লর্ড ক্যানিং ও হরিশচক্দ্র 
লর্ড ড্বলহৌসীর স্বত্াবলোপ নীতির তীব্র সমালোচনা করেছিলেন হাঁরশচন্দ্ 

তাঁর হিন্দ পৌট্রয়ট কাগজে । কিন্তু লর্ড ক্যাঁনিং এর প্রশাসন সম্পকে তারি 
প্রকাশ্য প্রশংসা 'হন্দু পৌট্রিয়ট থেকে সহজেই খুজে পাওয়া,ষায়। লর্ড ক্যাঁনং- 
এর সঙ্গে হারশের প্রত্যক্ষ পারচয় ছিল কিনা, পাঁরচয় থাকলেও সে পাঁরচয় কত- 
খাঁন গভীর ছিল সে সম্পর্কে অবশ্য তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নি। কিন্তু হরিশচন্ছু 
যে ক্যানিংএর শাসননীতি এবং তাঁর বাবধ ঘোষণাকে স্বাগত জানয়োছলেন তার 
প্রমাণ পাওয়া যায়। হারশের' জীবনচারতকার রামগোপাল লিখেছেন 
যে, সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরেজরা দলবদ্ধ হয়ে নিজেদের সংবাদপন্রগীলতে 
িপাহীঁদের অত্যাচারের আতিরাঞ্জত কাহনশ যখন প্রকাশ করতে শুরু করে এবং 
যখন বৈর নির্যাতনের বিবিধ উপায় অবলম্বনের জন্য সরকারকে নির্মম ও িবেক- 
হন হতে উপদেশ দেয়, সেই সময় হারশচন্দ্রে তাঁর 1হন্দু পৌঁট্রয়ট কাগজে প্রাতিবাদ 
শুর: করেন | রামগোপাল লিখেছেন_লর্ড ক্যানিং ও তাঁহার সদস্যগণ হরিশের 
লাখত প্রস্তাব সকল পাঠ কাঁরিয়া দেশের প্রকৃত অবস্থা জানতে পাঁরয়াছিলেন ! 
কাগজে বেশ চিৎকার না কাঁরতে 'পাঁরিলে কোন বিষয়েই জরলাভ কারবার 
সম্ভাবনা নাই। সুতরাং সাহেব ও ফাঁরাঙ্গগণ দলবদ্ধ হইয়া দন দন নূতন 
বিষয়ে দেশণয়দিগের ক্বত্াধকাব লোপ কারবার মানসে প্রব ত্ত হইলেন। তাঁহাদের 
পক্ষ হইয়া ব্ড় বড় খবরের কাগজসকল হুহ-গকার ছাড়তে লযগলেন। ফ্ণ্ড 
অফ ইন্ডিয়া, ইংলশমান, *ফাঁনক্স। হরকরা একবাক্যে ইংরাজ পক্ষ হইয়া এতদং- 
দেশশয়াঁদগের উপর কোন সরাবচার ও ক্ষমা প্রদশন না করা হয়, এতদ-াঁবষর়ে বদ্ধ 
পাঁরকর হইল । সে সময় এদেশের পক্ষ হইসা দুইটা কথা বলে এমন লোক ছিল 
না। হরিশ একাকী হিন্দু পৌঁ্রয়টে স্বদেশের ভাহতবর প্রস্তাধের বিরদ্ধে জোর 
কলমে 'লীখতে লাগিলেন ।* যখন ইংরাজেরা কাঁলকাতার আঁধবাসনীদগ্কে নরস্তু 
কাঁরতে পরামশ* ছিলেন তখন হাঁরশচন্ু দীর্ঘ প্রবন্ধ 'লাখয়া ইহার অমৃলকতা 
ব:ঝাইয়া দেন। ল্ ক্যানিং তখন আমাদের দেশেব বড়লাট ও সৌঁসল বিড্ন 
ইশ্ডিয়া গরবন্নমেণ্টের সেররেটারশ ছিলেন । ইহারা হরিশকে শ্রদ্ধা কারতেন। 
হাঁরশ লর্ড ক্যাঁনংএর' কার্ধপ্রণালীর পোষকতা কাঁরতে লাগলেন ।”১ মুসল- 
মানদের মহর্ম পর্ব সাঁল্নকউ হওয়ায় কলকাতায় ইংরেজরা অকারণ ভীততাঁড়িত 

হতে থাকে । কলকাতার গ্া'্ড জুরির প্রধান জে, এইচ. ফারগুসন সরকারের 

কাছ গুভ্তাব বরেন ফে, আগামী মহরম জখব্নাশং্কা বোধ বরায় লাটসাহেব ষেন 
বলকাতার স্মন্ত দেশ'য় লোবকে নিরস্ত্র বরন, তন্ত্র রাখার আইন বাঁধ বদ্ধ 
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করার আবেদন তাঁরা করেন। এই প্রপ্তাব সম্পর্কে আপান্ত করে হরিশচন্দ্র হিন্দু 
পোট্রয়টে লেখেন যে, গ্র্যান্ড জয়ার নিজেদের ক্ষমতার সীমা আতক্রম করে অনাঁধকার 
চর্চায় রত হয়েছেন । স্পন্টভাবেই হাঁরশ লেখেন যে, এই দেশীয় লোকেদের 

নরস্ত করা কিংবা অস্ত্র আইন 'বাধবদ্ধ করা সম্পর্কে কোন রকম প্রস্তাব গ্র্যান্ড 
জর করতে পারেন না। হারশের রচনাগুণেই হোক কিংবা আভ্যন্তরীণ কোন 
রাজনীতি গুণেই হোক শেষ পর্যন্ত দেখা গেল গ্র্যাপ্ড জ্বীরর প্রশ্তাব সরকার গ্রাহ্য 
করলেন না" এর ফলে লাট সাহেবের উপর ইংরেজ সমাজ অপ্রসন হয় । 

[সিপাহী িদ্বোহের সূত্রপাতে লর্ড ক্যাঁনিং একাঁটি ঘোষণাপন্র প্রকাশ করেন । 
ঘোষণাপত্রাটর তাঁর ১৮৫৭ সালের -১৬ই মে। এই ঘোষণাপন্রাটতে দেশশয় 
লোকেদের এই বলে আশ্বাস দেওয়া হয় যে, সরকার এদেশনয়দের ধর্মে কখনও 

যেমন হপ্তক্ষেপ করেন নি, তেমাঁন ভাবষ/তেও করবেন না। ঘোষণাপন্রীট 

এই রকম-_ 

ং ৯৫২ 

হোম গিডপার্টমেন্ট ১৬ই মে ১৮৬৭ 

ন্নলাট সাহেবের ঘোষণাপত্র 

লাট সাহেব মান্নসভার সদস্যগ্রণসহ দেশীয় সৈন্যগণকে সতক' কাঁরতেছেন যে 

কোন কোন রোঁজমেণ্টের লোকেরা এইরূপ রটাইয়া 'দিয়া লোকেব মনে সন্দেহ 

উৎপন্ন কারয়াছে, যে ভারতবর্ষের গবণুমেণ্ট তাহাদের ধন্্ঘ ও জাতি নষ্ট কাঁরতে 

মানস কাঁরয়াছেন। ইহা অলীক ও মিথ্যা কথা । 

লাট সাহেব ও সদস্যগণ জানয়াছেন যে, এই সন্দেহ, কুআঁভসান্ধাবাঁশষ্ট লুষ্ড 

লোকেরা কেবল সৈনামধ্র্যে নহে জনসাধারণ মধ্যেও বদ্ধমূল কাঁরয়া দয়াছে। 

লাট "সাহেব ইহা জানিয়া ছেন যে, এই বাঁলয়া হিন্দু ও মুসলমান সৈন্যগ্রণ ও 

অন্যানা প্রজাগণেত্ত বিবাস জল্মাইবার চেষ্টা হইতেছে যে, গবর্ণমেন্ট প্রকাশ্যে ও 

অপ্রকাশ্যে তাহাঁদগের ধন্ম” নষ্ট কারবার জন্য কার্য করতেছেন এবং ?নজের 

উদ্দেশ্য সাধনার্থে তাহাদিগকে নানা উপায়ে জাতিচ্ুত কারবার প্রয়াস 

পাইতেছেন । 
» এই সকল ধমথ্যা বাক্য দ্বারা অনেকে প্রতারিত হইয়াছে । প:নব্্বার ল 'লাট 

সাহেব সকল শ্রেণীর প্রজাগণকে সাবধান কাঁরতেছেন যে, তাঁহারা যেন এইর-প 

অলীক বাকো প্রতাঁরত না হন। 
লাট সাহেব সকল শ্রেণীর প্রজাগণের 0 ও ধদ্মভাব বিশেষ শরন্ধার 

সাহত দেখিয়া থাকেন। 
লাট সাহেব ঘোষণা কাঁরতেছেন বে, এঁ সকল ধর্মের প্রাত শ্রদ্ধা দেখাইতে 

টি কারবেন না, তান প:নব্বণীর স্পম্ট বাক্যে ঘোষণা কারতেছেন, যে গবর্ণমেন্ট 
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কখনই কোন ধর্মে হস্তক্ষেপ কাঁরবেন না, এবং সকল শ্রেণীর প্রজাগণের ধর্ম রক্ষা 
ও জাতীয় কার্ধাকলাপ সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করেন নাই ও কারিবেন না। 

লাট সাহেব ও তাঁহার সদস্যগণ কখন প্রজাবর্গকে প্রতারণা করেন নাই, এবং 
তজ্জন্য তীন প্রজাদিগকে অনুরোধ কারতেছেন যে তাঁহারা এই সকল বিদ্রোহ-- 
পৃচক মিথ্যা বাক্যে বিষ্বাস না করেন । যাহারা এপর্যন্ত স্বভাবাসদ্ধ রাজভান্ত 
ও সদাচরণে গব্ণমেন্টের অন:রন্ত রহিয়াছে এবং গবণ“মেন্ট সকলকে রক্ষা করেন, 
ও সকলের প্রতি ন্যায় বিচার প্রদর্শন কারয়া থাকেন বিয়া যাঁহাহের দ্ঢ [বিশ্বাস 
জাঁন্ময়াছে, উপাচ্থিত ঘোষণাপন্র তাঁহাদিগকে লক্ষ্য কাঁরয়া প্রচারিত হইল । 

লাট সাহেব এই সকল প্রজাকে অনুরোধ কাঁরতেছেন যে, তাঁহারা দুষ্ট 
বিশ্বাসঘাতকের কথা শহনয়া বিপদে ও লজ্জায় পাঁড়বার পূব্বে ষেন সাবধান 
হইয়া বিবেচনা করেন । 

[সাঁসল বিন 
সেকেটরাঁ 

ূ মে ২১ ১৮৫৭ 

( রামখোপাল সানাল করুক অনূদিত ) 

হারশচন্দ্র লর্ভ ক্যানিংএর এই ঘোষণাপন্রাটকে ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং 
[তান ক্যানিংএর পক্ষ সমর্থন করেন । ইংরেজ সমাজ [কন্তু এই ঘোষণাপন্ে 
খুবই অপ্রসন্ন এবং বিরন্ত বোধ করেছিল । তারা একে সরকারের ভীরুতা এবং 
দুবলিতার পারচয় বলেও বক কটাক্ষে বিদ্ধ করতে লাগল । হরিশচন্দ্র ক্যানং__- 
এর এই ঘোষণাপন্রাটকে শুধু যে স্বাগত জানয়েছিলেন তা নয়, এর পর থেকে 
ক্যানংএর অন্যান্য কার্যাবলীকেও প্রকাশ সমথন জানাতে লাগলেন । সিপাহণ 
বিদ্রোহ ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে ক্রমাগত বিস্তাঁরত হতে খাকায় আতঙ্কগ্রস্ত 
ইংরেজ সমাজ তাদের সংবাদপত্রে সরকার ও দেশীয় লোকেদের [বিরূদ্ধে নানারকম 
দোষারোপ করতে শব্দ করে । ফলে লর্ড ক্যাঁনং মূদ্রাযন্ত্ের স্লাধীনতা 
সংকোচনের কথা চিন্তা করেন। এই চিন্তার ফলস্বর*প ১৫৭ সালের ১৩ই 
জুন এক বংসরের জন/ মদদ্রাষন্মের ১ আইন গাদশ হয় । এই আইনের ১১ টি 
ধারা । ১৫ আইনের প্রধান প্রধান ধারাগ্লি (ক) ভারতের গবর্ণর জেনারেল 
অথবা প্রেসিডেন্সপীর একাঁজাকউাঁটভ গবর্ণমেন্টের অনুমোদন ব্যতীত কোন 
ম.দ্রাযণ্ত্। টাইপ বা এই ধরনের উপকরণ রাখা চলবে না। এক্ষেত্রে লাইসেন্সহীন 
ব্যান্তরা শান্তযোগ্য বিবেচিত হবেন। শান্তি অনাধক ৫০০০ টাকা অথবা 
অনধিক দু'বছর কারাদণ্ড । (খ) যাদের লাইসেন্স থাকবে না তাদের 'জানসপন্র 
জেলাশাসক বাজেক্লাপ্ত করতে পারে । (গ) মুদ্রাষন্তদ বা তৎসংক্রান্ত দ্রব্যাদি 
আঁধকারে রাখতে হলে জের্লাশাসকের কাছে পূর্বে 'লাখত আবেদন করতে 
হবে এবং জেলাশাসকের কাছে শপথ গ্রহণ করতে হবে । (থঘ) গবর্ণর অথবা 
প্রোসডেন্সীর একাজাকউীটিভ গবর্ণমেন্টকে জেলাশাসক এই আবেদন 
সুপারিশ করবেন। (৬) সমন্ত বই এবং পন্লপাঁকার মুদ্রক এবং প্রকাশকের 
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নাম দিতে হবে, ঠিকানা উল্লেখ করতে হবে এবং একাঁটি করে কাঁপ জেলাশাসককে 
দিতে হবে । আর তা না দিলে অনাধক ১০০০ টাকা জাঁরমানা দিতে হবে অথবা 
অনাদায়ে ৬ মাস কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে । (5) গভর্ণর জেনারেল অথবা 
প্রোসডেন্সীর একজাঁকডীটভ গভর্ণমেন্ট ষে কোন গ্রন্হ অথবা পন্ন পান্রকা বন্ধ 
করে দিতে পারবেন। সরকারের এ নষেধাজ্ঞার পরেও কেউ এরকম কোন গ্রহ 
কংবা পন্র পান্তকা প্রকাশ করলে শান্ত হিসাবে ৫০০০ টাকা অর্থদণ্ড অথবা 
অনাদায়ে দু বংসরের কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে । কোন: কোন শতে” মুদ্রাযন্দ্ 
বা পন্র-পাত্রকাকে লাইসেন্স দেওয়া হবে তা 'সাঁস্ল গিভনের ১৮৬৭ সালের ১৮ ই 
জনের ববিজ্ঞাপ্তাটতে স্পন্ট হয়ে ওঠে । এই বিজ্ঞাপ্তীটতে বলা হয় সরকারের 
সমালোচনাকারাদের কিংবা সরকারের িবর-দ্ধে িন্দা ও ঘ্ণা সান্টিকারীদের কোন 
ভাবেই বরদান্ত করা হবে না। 'সাঁসল গিবডনের "বজ্ঞান্তুর দ্বিতীয় ধারাঁটতে বলা 
হয় যে, বৃটিশ সরকারের সঙ্গে দেশীয় রাজা এবং ভূস্বামীবর্গের সম্পকে র বন্প- 
কারণদেরও বরদাস্ত করা হবে না ।২ মুদ্বাযন্মের এই আইনকে বলা হত “358815 
£১০৮৮। বলা বাহুল্য এই আইন পাশ হওয়ায় ইংরেজ' সমাজ ক্যানংএর উপর 
অতান্তু অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠেন । 

১৮৫৭ সালের শ্ধধ্যবতশ সময় ইংরেজ সমাজ সমস্ত বাংলা দেশে মার্শাল আইন 
জার করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানান । মার্শাল আইন জার হলে 
ইংরেজরা নিজ হস্তে বিদ্রোহীদের বিচার গ্রহণ করতে পারবেন বলে এই 
আইনাঁটির পক্ষে তাঁরা ওকালতি করেন । সরকার এই প্রপ্তাব অবশ্য গ্রাহ্য করেন 
[ীন। এই প্রন্তাবের বরুদ্ধে হরিশচন্দ্র তাঁর হিন্দু পোট্রয়ুটে লিখেছিলেন, আমরা 
কখনই 'ব*্বাস কাঁর নাই যে, কাঁলিকাতার ইংরেজাঁদগের কথায় গবর্ণমেন্ট ঘোষণা 
কারবেন যে বঙ্গের শাসন কর্তুত্ব বলশুন্য হইয়াছে এবং বঙ্গে অদ্য অরাজকতা 
বিরাজ করিতেছে । বঙ্পের লোকেরা এই বিদ্রোহবশতঃ অনেক 'কম্ট সহ্য কাঁরতেছে, 
বাণিজ্য, বন্ধ হইয়া দুব্যাদর মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, রাজনোতিক উন্নাতির আশার 
পথে কণ্টক পাঁড়য়াছে, সামাজক উল্লাত 'কয়ং ?দনের জন্য বন্ধ হইয়াছে__-অদ্য 
বঙ্গবাসী পরের দোষে এই সকলু কম্ট ভোগ কাঁরতেছে এবং এই ক্রেশের পিশ্ডান্তে 
পণ্ড শেষ কারবার জন্য সাহেবরা আমাদিগকে 'আইন বাঁহভূতি কারবার জন্য 

প্রয়াস পাইতেছেন 1৮৩ 

১৮৫৭ সালের ৩১ শে জুলাই লর্ড ক্যানিং আর একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ 
করেন। এই ঘোষণাপন্রাটকে কেন্দ্র করে ইংরেজ সমাজ ক্যাঁনংএর উপর খড়াহন্ড 

হয়ে ওঠেন।৪ তাঁরা এই ঘোষণাপত্র প্রকাঁশত হবার পর ক্যানিংকে ০16200০5 
০81178728 বা দয়াময় ক্যাঁনং বলে বিদ্রুপ করতে থাকেন । এই এীতহাসিক 
ঘোষণাপন্রীটর পূর্ণ বয়ান নিয়ে প্রদত্ত হল। 
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হারশচন্দ্র এই ঘোষণাপন্রকে সমর্থন করে হিন্দ: পেটিয়টে লিখলেন--বিদ্ধোহ 
দমন আঁভপ্রায়ে প্রাতাহংসার কার্য যে অযথা রূপে ধনর্বাহ হইয়াছে এ বিষয়ে 
কিছুমান্র সংশয় নাই । সভ্য গভর্ণমেণ্টের রাজকর্মচারীগণেরা যে এইরূপ অবৈধ 
উপায়ে প্রাতহংসা চাঁরতার্থ করিবেন ইহা আমরা মনে কার নাই। কেবল 
আলাহাবাদ নগরে ৬ ই জুন হইতে ১৬ ই জুলাই পযন্ত ৮০০ লোকের ফাঁস 
হইয়াছে । একজন শক সৈন্য হত হওয়াতে এ নগরের লোকাঁদগেব উপর 
অত্যাচার মানসে শীক ,সৈন্যাদগকে আলি হুকুম দেওয়া হইয়াছিল । কাশ 
হইতে আলাহাবাদ পর্যন্ত ষফতদূর বৃগেঁডিয়ার* নীল সাহেব গমন কাঁরয়াছেন। সেই 
স্থানে রাঁশ রাশি শবদেহ, 'বাশিষ্ট গ্রামসকলে লাক্ষিত "হইয়াছিল । এ সকল 
গ্রামের লোকেরা তাঁহাকে কিছুমান্র বাধা দেয় নাই। সৈন্যগ্ণণ যে সকল অত্যাচার 
কাঁরয়াছিল তাহার কথা বলা 'নিষ্প্রয়োজন । সৈনাদগকে রাঁতমত বসে ও শাসনে 
রাখলে এরূপ হইতে পারত না ॥৬ 

ক্যানংএর ঘোষণাপন্ন ভারতবধীয় ইংরেজদের অত্যন্ত অসাঁহফ এবং বক্ষুব্ধ 
করে তোলে । ইংরেজরা তখন “হীশ্ডয়ান 'রফরম 'লগ' নামে একাট সভা খাড়া 
করে লর্ড ক্যানিংকে ভারতবর্ষ থেকে ,অঁপমানের সঙ্গে তাড়িয়ে দেবার জন্য 
বিলাতে আবেদন করেছিলেন । এই শ্লাবেদনপন্রে ২৫৩ জন ইংরেজের স্বাক্ষর 
ছিল। ক্যানিং এই আবেদন পন্েরঠ উপর নিজস্ব শন্তব্য লিখে িলাতে 
পাঠিয়োছলেন । এ সম্পর্কে ইংলশ্ডের রাণীকে "যে পন্নাট ক্যানিং 'খোঁছলেন 
তা 'নয়ে উদ্ধৃত হচ্ছে ।" 
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ইংরেজদের এই আবেদনপন্ধে প্িদ্রোহজাঁনত দুর্যোগের জন্য সরকারের 
দুর্বলতা, অযোগাতা। বিচ্াতি প্রন্তীতকে দায়ী করা হয়। কিল্তু বিলাতের 
কর্তৃপক্ষ আবেদনপন্রটিকে গ্রাহ্য করেন নি। ১৮৫৭ সালের ৯ই নভেম্বর ক্যানিং- 
কে লেখা রাণী ভিক্টোরিয়ার চিঠাঁটিতে তার প্রাতফলন দেখা যায় । আসলে 
ক্যাঁনং চতুর রাজনীতাঁবদ ছিলেন । তান প্রত্যক্ষ দমনপাঁড়ন ও প্রকাশ্য 
শনর্দয়তার পথে অগ্রসর হতে চান নি । দেশীয়দের অন্তর্গ বিক্ষোভের প্রকতি- 
1ট হয়ত তান অনুধারন করতে পেরোছলেন তাই শান্ত পদাবক্ষেপে ভারতবর্ষে 
বাঁটশ শাসনকেক্ক্যানিং দ্ঢমূল, করারই পক্ষপাতা' ছিলেন। তাঁর দয়াশীলতার 
আবরণাঁট বাংলাদেশে যে ফলপ্রসু হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য । আমাদের মনে 
হয় হারশচন্দ্র ক্যানংয়ের তথা সাম্রাজ্যবাদের চাতুর্ষের আবরণাঁট ভেদ করতে 
পারেন নি। 

* রামগোপীাল স্যান্যাল লখেছেন--“লর্ড ক্যানিং হারশের সহায়তা পাইয়া যে 
এই ভীষণ সময়ে ধর্মভাবে দয়াদাক্ষণ্যের সাঁহত শবদ্রোহ দমন কাঁরতে পারিয়াছিলেন 
তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া বায় । 'তীন প্রাতি বৃহস্পাতবার প্রাতঃকালে উঠিয়া 
হিন্দ: পৌট্রয়ট পাঠ কারবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইতেন। কাগজ আসিতে 
দের হইলে সময়ে সময়ে নিজ লোক প্রেরণ কাঁরয়া ৬হা আনাইয়া লইতেন। 

"্পাললামে্ট সভায় খন এই বিদ্রোহ সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক হয় তখন লড' 
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গ্লাণাঁবল হাঁরশের লাখত অন্তাবসকল পাঠ করিল ল ক্যানিংএর রাজনশীতি 
সমথণন করেন (৮৮ 

শিবনাথ শাস্নীও লিখেছেন -পোৌষ্রয়ট সারগর্ভ সংযুক্তিপূর্ণ তেজাস্বনা 
ভাষাতে কর্তৃপক্ষের মনে এই সংস্কার দৃঢ়রূপে ম্াদ্বুত করিবার প্রয়াস পাইলেন 
যে, প্রজাকুল ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রতি কৃতজ্ঞ ও অন:রন্ত এবং তাহাদের রাজভান্ত 
অটুট রহিয়াছে । পৌঁ্রয়ট এইসময় এদেশণয়গণের আঁদ্বিতীয় মুখপান্র হইয়া উঠল । 
রাজপুরুষগণের নিকট ইহার আদর বাড়য়া গেল। এরূপ শ্যানয়াছ পৌররয় 
বাহির হইবার দিন ল ক্যানিংএর ভৃত্য আসিয়া পোঁট্রয়ট আঁফসে বাঁসয়া থাকিত, 
প্রথম কয়েকখান কাগজ মুত হইলেই লইয়া যাইত 1৮৯ 

ক্যাঁনং-এর সঙ্গে এই পরোক্ষ যোগসূন্রের জন্য একালের কোন কোন ইাতহাস- 
বিদ হামশকে 4081701716105? ভাখ্যা দিয়েছেন । এই আখ্যা সম্পকে" প্রশ্ন 
থাকলেও একথা অবশ্য স্বীকার করে ?িনতে 'দ্বধা নেই যে দয়াময় ক্যানং-এর 
ভাবমূর্তি হারশ অনেকটা অচেতনভাবেই উজ্জল করেছিলেন 1857-58 
186 10112001206 ০0117170195 06 17. [95011001106 0186 00010 0৫ 01610061005 

0200106,% ১০ 
৮০০০০ সমস 

টাক। 
১ এক্ষণ, পৌধ-মাঘ, ১৩৭৭, পু. ১৭। 
“১৮৫৮ সালে কোম্পানীর হাত থেকে শাসন ক্ষমতাটুকুৎকেডে নেওয়া হয়। পালণমেন্টে গৃহীত 

নতুপ আইনের কলে কোম্পানীর কোর্ট অব ডাইবেক্টবস' __এব স্থান প্রহণ করে “কাউন্সিল অব 
ইণ্ডির, , 'সেব্রেটীবী "সব স্টেট” বা ভাবত বিষসে ভারপ্রাপ্ত একজন মন্ত্রী নিধুক্ত কর] হয় (হ্যার 
চাল উড প্রথম ভ্তারত জচিব ভন ), ভারতের *গবর্ণর জেনারেলের অন্য নাম ভয় ভাইসরয় 
অব ইণ্ডি।'_ লর্চ ক্যানিং (১১৮৫৬--৬২) এই পদ্দে ঝ্নধিন্টিত থাকেন ।” নীল বিদ্রোহের চরিত্র ও 
বাঁডীদ” বুদ্ধিজীবী । তপোবিজয় ঘোষ, অনুষ্ট,প ষোড়শ বর চতুর্থ সংখ্যা,১৩৮৯, পৃ. ৫৭ | 

2, 5 220019%0 127958, 

33187050066 135 ৮0৪. 

রামগোপাঁল তার হরিশজীবনীতে লিখেছেন-_-“অগত্যা গবর্ণনেন্ট ১৮৫৭ সালের ১৩ই জুন 
এক বৎসরের জন্য মুদ্রাবস্ত্রর ১৫ আইন প.শ করিলেন । এই আইনে ইংরাজ ও দেশীয় সংবাদপত্রের 
সমভাবে শ্বাধীনত। খব করা হইল । ইংরাজ্ব। এই কারণে লা ক্যানিং এর উপর অস্তুষ্ট হইলেন । 
ইহার পরেই ফ্রেণ্ড অব উতিয়! নামক পত্রিকায় পান্যুদ্ধের শতবাধিক সমাপ্তি' নামক এক 
প্রন্বন্ধ বাহির হইল। ইহাতে খেশীযদিগের উপর বিদ্বেষভাব প্রকাশ করা হইয়াছিল । গবর্ণমেন্ট 
এ কাগজের সত্বাধিকারীকে এ বিবয়ে সাবধান করিয়। দিয়। পুনর্বার এরূপ মনাস্তরশূচক প্রবন্ধ ন। 
লেখা হয়, তাহার জন্য অঙ্গীকার করাইয়া লইলেন । লিখিত আছে যে. এই প্রবন্ধের লেখক 
মিঃ হেনক্লি মিড ফ্রেগড অব ইগ্ডিয়ার সম্পীদক্ত! ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন | এক্ষণ. পৃ. .১৯ 

৩, এক্ষখ, উ। পৃ ১৯২৭ 
৪* প্লামগোপান সান্ঠাল এ সম্পর্কে হরিশ জীবনী লিখেছেন £ 
“১৮৫৭ সালের ৩১ জুলাই গবর্ণর জেনারল আর একথানি ঘোষণাপত্র গ্রকাশ করেন। বিদ্বোহ 

ও অন্যান্য লোকদিগের প্রতি অযথা কঠোব নিয়ম প্রয়োগ না করা হয় তাহায জন্ রাহ 
কর্মচারীদিগেকে অনুরোধ করেন ৮ এই ঘে'যণাপত্র বাহির হইলে ,ইংরাঁজগণ লাট ক্যানি'কে 
( 01808905) অথাৎ “দয়াশীল” ক্যানি* বলিয়া বিদ্রপ করেন। এ দেশীয অপরাধী বাক্তি 
মানের পতি ইংরাজগণ খড়শহস্ত হইয়াছলেন হৃতরাং এই খোষ্ণ। পত্রে তাগার। মর্মাহত হ্ইস্ট 
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্নিলেন। ভরিশ এই সঙ্কট সময়ে উক্ত ঘোষণা পত্রেব সমর্থন কবেন। 
এই সকল অভ্যাচার নিৰারণ এই ঘোষণাপত্রের উদ্দেশ্যে ছিল। ইহাব স্ুল যন্না নিগে 

প্রকটিত করা গেল । 
রাজবিদ্বোহ কিযৎ পবিমাণে দমন হইয! শান্তি পুনঃ সংস্থানেব পব বাজছেোহীদিগের প্রতি 

কঠোর নিযমে দৃগুবিধিব আইন সকল চালনা! কবিঘো লোক সকল ইযত শিকপায় হইয়া দলবদ্ধ 
এদং রখগান্বিত হইয়া অতাপবেব বিকদ্ধে দণ্ডায়মান স্উন্দে পাবে । একপ ফল উৎপন্ন হইলে 
কাজের কশল সংস্কাপন করা অনভীব কঠিন হইবে । বাঁজবি'দ্বধষও অ'মশঃ বুদ্ধি পাউষে। অভএব 

এইকপ যাহাতে না হইতে পাবে তজ্জন্ত বাজকঞচাবীদিগকে লাটনহন অন্রবোধ করেন যে 
তাহার। ক্ষমা ও প্রণার সহিত সাবধানে যেন আইন চালান! কবেন। গ্রাম ও ন্গব সকল দগ্ধ কব! 
নিষেধ কবা হইযাছিল। সিপাহী নৈম্য ইংবাঁজগ রেজিমেন্ট পরিত্যাগ আপবাধে দণ্ডিত তওষাও 

নিষেধ কগা হউযাছিল। রর 

হবিশ এই পোষপাপরের তৃষনী প্রশংসা কবিযা ল্ট ক্যানিংযের সমর্থন কবিযা ছিলেন 1” 
এক্ষণ, এ, গং ১৩ 
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স্ন্লজ্ন জবন্যাজ্জ 

দিপাহীবিদ্রোহ' ক্ষমতার হস্তান্তর ও হরিশচন্দ 
১৭৫ সাল থেকে ১৮৫৭ সাল । এই একশ বছরের ব্যবধানে লুণ্ঠনে এবং 

শোধণে বটিশ শান্ত ভারতবরেরি অঞ্নোতিৰ জীবনকে [িপষন্তি কবে দিয়োছিল । 
১৮৫৩ সালে কার্ল মাক ভারতে বাঁটশ শাসনের ধ্বংসাত্বক বূপাট 'নিগ্নালাখিত 
ভাবে বর্ণনা বরেছেন_ীহন্দ-স্ছানে কমাগতভাপে যে সকল গহষ,দ্ধ, বৈদোঁশক 
আক্রমণ, বিপ্লব, ব।জ্যজয়, ভর প্রভীতি ঘটেছে ভা যতই জাঁটলভাপু রণ? অদ্ভূত, 
আকাঁস্মক এবং ধ্ৰংসাঘ্বক লে মনে ভোক না কেন এদের প্রভাব কখনও, 
দেশেব গভীরে প্রবেশ করে নি। কিন্তু ইংলণ্ড ভারতীষ সমাজের কাঠামোটাকে 
চূর্ণবচর্ণ করে ফেলে । ইংরেজ শান্ত ভারতের তাতি ভেঙে ফেলে. সভাকাটার 
চরকাটি পর্যন্ত ধংস করে ফেলে । বাঁটিশ বাম্প ও বিজ্ঞান সমগ্র হন্দস্ছানের 
বুকের উপব কাঁধ ও গ্রামীণ শল্প্ব অঙ্গার্গ সম্বন্ধে মূল পযন্ত উৎপাটিত 
কবে দেয় ।”- ভারতে বটশ শাসনের 'ধ্বংসাগ্কক াঁমকাটিকে মার্স দুভাগে 
ভাগ করে দেখেছেন । প্রথমে তিনি বিগার পরপ্রছেন বাঁটিশ বণিক পাঁজন শোষণের 
ধাবাঁটকে এবং অতঃপব তান বিচার ক ছন বৃটিশ শিল্প পরীর শোষণের 
ধারাটিকে । বাঁণক পঞীজর শোষণেব যগে কোম্পানীর প্রতাক্ষ লু'্ঠন, জামদারী 

প্রথার প্রবতন, ভারতেব পণা ইংলণ্ডে রপ্রান বন্ধ করার জনা শুল্ক প্রবর্তন এবং 
কোম্পানীর প্রতাক্ষ লুণ্ঠন ইত্াঁদর বিশ্লেষণ কবেছেন *মাকসি। বাঁণক পাঁজর 
পূব ইংলন্ডের শিল্পপশীজ" ভ্যবতীয় অর্থনীতিকে আরো গভীব্ভাবে ীবপর্যস্ত 

করে। টিশ-পপ্রধান দেশ থেকে ভারতকে কাঁচামাল সরবরাহকারী দেশে 

রূপান্গীরত করাব চেছটা করা হয় । এছাড়া শিল্পপ্রধান শহরগযীলর ধৰবংস সাধন, 
কাঁষর উপর নিদার্ণ চাপ সাষ্ট এবং নিদদ'য়ভাবে কৃষকের কাছ থেকে রাজস্ব 
সংগ্রহ করে । মাক্সের মতে ইংবেজ এদেশে ইতিহাসের অচ্তেন হাতয়ার হিসাবে 
কাজ করে বটে িন্তু তার জন্য ভারতকে অজন্র মূলা দিতে হয় ।২ ১৭৫৭ থে 
১৮৭ পযন্ত এই-দীর্ঘ একশ বছরের হাতিহাস আসলে ধ্বংস এবং লুস্ঠনের 
ইাতহাস । 

পাঁরসংখ্যান থেকে দেখা যায়, ইংরেজ শাসনের প্রথম তারশ বছরেব মধ্যেই 
বাংলাদেশে ভীম রাজস্বখাতে আদায় বেড়ে গোছল চারগণেরও বেশি । 
১৭৬৪-৬৫ সালে রাজস্ব ছিল ৯০ লক্ষ টাকার িছ কম” ১৭৬৬-৬৭ সালে রাজস্ব 
হল ১৪৭ লক্ষ টাকা, ১৭৭১-৭২ সালে রাজস্ব দাঁড়াল ২৩৫ লক্ষ টাকায়, ১৭৯৩ 
সালে কণ“ওয়ালস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা প্রবর্তন করার সময় বাংলার বাজজ্ব 
ধার্য করলেন ৩৪০ লক্ষ টাকা । বাঁটিশ শান্ত ভারতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে চরমতম 



বিপর্যয় আহবান করে আনল । ১৮১৫ সালে ভারত থেকে ইউরোপে ১৩০ লক্ষ 
টাকার বস্ত্র রপ্তান হযোছল । ১৮৩২ সালে এই রপ্তাঁন কমে গিয়ে দাঁড়াল মাত 
১০ লক্ষ টাকা । অনাঁদকে কিন্তু ইংলণ্ড থেকে ভারতে বস্ত্র রপ্ানর পাঁরমাণ 
দ্ূতগাঁততে বাড়তে লাগল । যে ভাবতবর্ধ একদা আপন চাঁহদা পূর্ণ কৰে 
বছরে দেড় কোট টাকাব বস্ত বিদেশে রপ্তানি করত, ১৮৫৩ সালের মধ্যে তাকে 
সম্পূর্ণভাবে ইউ্ডেন উপব নিভ'রশখল হয়ে পড়তে হল । কেবলমান্র বস্ঘশিহপ 
নয়, রেশমপশম, লোহা-কটি, কাগজ পাত ইত্যাঁদ শি্পগীলও ইংবেজ ধবংস কবে 
দেয় । ঢাকান মত মুশি“দাবাদ' সুবাট, কালিকট প্রভাতি শিপ্পপ্রধান শহরগুলিও 
ধবংস হয়ে ধা । কোম্পানীর লুশ্ঠন ছাড়াও কোম্পানীর ছোট-বড় কর্মচারাদের 
প্রতাক্ষ ও পবোক্ষ লুণ্ঠনও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ॥ একজন সাধাবণ ইংরেজ 
কর্মচাবীও ১৫-২০ বসব ভাবতবর্ষে ঈস্ট ইন্ডিযা কোম্পানীধ কাজ কৰে অনায়াসে 
৩ লক্ষাধিক টাকার মালিক হযে ইংলন্ডে ফিরে যেতে পাবেন 15 ইংরেজ 
এীতিহাসিক টমাস লো ভারতবর্ষে ইংবেজেব ধবংসকাবেপ খে বণনা দিয়েছেন তা 
এই প্রসঙ্গে উদ্ধাতধোগ্য 1-্পস্টই দেখা যাষ, এই দেশের ধনসম্পদেল কাশ 
ও বাঁদ্ধব চেম্টার পারবতি এক সহস্র বংসবেব পৃবেব ন্যায় তাহা অবহেলিত 
অবস্থাতেই ফেলিষা বাখয়া ধংস হইতে দেওয়া হইঘাছিল 1 যে দেশীষ শিজেপব 
জনা ভারতের নাম পাঁশিন জগতে সন্দ্রম ও বিস্মঘ উত্পাদন কাত, তাহা এখন 
অবলহপ্তির পথে ॥ এক পময়েব সাবখ্যাত ও বিপুলায়তন নগণগালি এখন ধংস 
স্তুপ মান্র- সেই সন্কল স্থান এখন হার, ও খে কাশয়ালের আবাসস্থলে পাঁলণত । 
ভারতের সেই সুবখ্যাত বিদ্যাপাঠগীল শর নাই প্রাচ্যের সেই সুধী ব্যা্তিদেক 
নাম এখন কেবল বৃপ্পকথা আর ইতহাছের বিষষবস্তু । ভাবতের মন্দিবসমূহ, 
তজন্তা ও ইলোবাব বস্মঘকর গুহামান্দব ও অন্যানা স্থানগঠীল দ্বুত ধুলায় 
পর্যবাঁসত হইতেছে । অস্গখা পজ্কীরণী ও পরাইখানা ধহংস হইভেছে । সেচ 
কার্ষের খালগনল ভরাট হইযা বিস্মাভব গভে ডূর্বিয়া যাইতেছে । অসংখ্য 
জেলা জনমানবহীন, জঙ্গলাকীর্ণ ও বনা জন্তুর আবসদ্থলে পারণত, ভম্বঙ্কর 

ম্যালোৌরয়ার আক্রমণে বাসের অযোগ্য । ধবংসু খবংস-_খব। সর্বত্র ধংস আর 
দারিদ্যু । সমস্ত দেশ শেন কুদ্তবোগে আক্রান্ত । আনবার্ধ ধহংসের দিকে 
দত ধাবমান ৷ যাহার চক্ষ€ কণণ আছেঃ সে এক মুহৃতেরি জন্যও সন্দেহ কারিবে 
না যে, আমরা এই বিশাল দেশের ধনসম্পদ সম্পূর্ণ অবহেলিত অবস্থায় ফৌলয়া 
রাখিয়াছ. সার আমাদেব দেশের শহরগহুলিতে উৎপন্ন নিকৃষ্ট দুধ্য সম্ভার দ্বারা 
ভারতের সকল কোণ ভাঁরয়া 'দিয়াছ । মনে হয়, আমরা যেন এই প্রাচ্দেশে 
উৎপন্ন সকল প্রয়োজনীয় দৃব্যসম্ভার ধবংস কাঁরয়া ফৌঁলবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা 
করিয়াছি ।৮৪ 

কোম্পানীর শাসনে বাংলার ৰরকদেবণ্ শাভি*বাস উঠতে থাকে । কুঁটরাশিপ 

গ্রবং কাঁষব সমন্বয়ে বাংলাদেশের গ্রাম সমাজে যে মূল কাঠামোটি এতাঁদিন 

অব্যাহত ছিল বাটশ শাসন তাব সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন করে । ১৭১৩ সালে 



কর্ণওয়ালিশ যে চিরস্থায়ী বন্দোবপ্ত প্রবর্তন করেন তার ফলে কৃষকরা চরম 
দুর্দশার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। বস্তুতপক্ষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল দেশের 
জমদারদেরই রক্ষাকবচ | এই বন্দোব্ন্ত অনুসারে জমির মাঁলক হল জামদাবরাই | 
রাত্বে দের নাদ্টি খাজনাব পারবে জমতে জমিদারদের মা1লকানা সাব্যপ্ত 
হয। ফলে জাঁমদারেরা বান্ট্রের দের অংশ নাদ দিয়ে যে পারমাণ খাজনা আদায় 
কবত তারু সবটুকুই তারা ব্যাঠগত আয় হিসেবে মাওসাৎ কবার আঁধন্কাব লাভ 

ববে। চিবস্থানী পন্দোবগ্কের ফলে জামদাবদেব স্বাবক্ষাব প্যাপারে শান্টের 
আইন এবং দ'মওাও প্রযুক্ত হতে থাকে । ১৭১৭ সালে লর্ড ওযোঁলসাঁল প্রবাভিত 
সপ্ন আইনে প্রজা উপব ভামদাবদেব জুলুম কবাব আধিকার প্রদান করা হয়। 
১৮১২ সালের পণ্ম আইনে জ।মদারেৰ বুদ্ধ প্রজা মামলা বলা দণডনীঘ বলে 

ঘোবত হয । ১৮১১ সালেব নতুন আইনে জাঁমদাবদের নিজ শেনদারীব অধস্তন 
পল্তানদাব, দবপত্তাণদারদের মধো ভাগ ণনে নেওয়া আঁধকাব 7দওযা হয় । 
হাঁমগাব, পত্তানদান দরপক্তানদাব ইত্যাদি প্রত্যেকাট স্তপেব স্বহাধকাবারা প্রজাদের 
উপর আইন) এবং বে-ভাইনী দাবিধ শোষণই চালিয়ে যেতে থাকে 1? পাঁঞ্কমনন্দ্ 
তান বিদেশের কথক? প্রনন্ধে জঁমিদান কতৃকি প্রজা শোষণের মর্মন্দদিচন্তর অওকন 
প্ছেন। ১৮৫৮ সালের পর্বে ল্যান্টিত, বাণ৩, ক্ধকবা নানাঙ্ছানে [বদ্রোহ 
কবেোছল | ১৭৮ সালে শ্ীশদাবাদে, ১০৭০ সালে বাঁকুডায় কুষকরা বিদ্রোহ 
বাবোছল | ১৭৯১, সালে মোঁদনাপুব এবং পাঁকড। জেলাস কয়েকটি আগলে 
ঘটোছল চোষার |বদ্রোহ | অইটাশশা শীতাব্দীন দ্ধ হীধাধে উত্তরবঙ্গে সন্ধ্যাসা 
[বিছোহ চোষান দদ্রাহেল চেয়েও পাপক আকার গ্রাচণ করে। ১৮৩২ সালে 
গণ ৬মিতে গঙ্গানাবাধণেন নেতবে চোযএধা পূনবান কিতাহ কবে গঙ্গানাবার়ণ 

হামা দমকালীন জমযে ময়ময় সিংহ জেলা শেবগুব অণ্যলে কুধ্কবা যে 

িদ্োভ করে তা পাগলাপল্ছীদেব ঝি্রাহ নাশে খাত | "১৮৩৯ সালে বাবাসতের 
উপকণ্ঠে 1হতুমীবেব পদোহ এই সমসকার আনু একটি উল্লেখষোগা ঘটনা | 
উনলংশ শাতভাব্শীপ প্রথমাধের শেষ পিকে ফারদ্পুবে গড়ে উচ্েছছিপ ফবাজী 
হান্ণালশ 1 ১6৫৫ গাছে এও শান শল' ভু ভোডা]ব কৌোত ল্টোল তন্9গ্াঃ ভাগলপি, মি 

রা অপ এবং লীশদাবাদেব এটাংশ ভজডে সীণু হাল পিপ্রোহেব সূচনা 

হখ । ৩.ব এইজ (গত বিদ্রোহগঠীলু সমগ্র দেশব্যাপন ব্যাঞ্জ হযে সংগান্িত আন্দোলনের 
পপ হহণ করতে পাবে নি? ভগ্খাপি ইতিহাসে গাতপাণাস এপেব প্রভাব 

অনঙ্লীক।% 1 একদিকে ব.টশ বাজশান্তুর ভমালহ নির্মম. শোধণ ও লুদ্গন এবং 
অনাদদকে পুবপিত এইসব স্থানক ধিহোহ-এই ছিল সিপাহ। বাদাহের 
পটভাঁমি । 

সিপাহী বদ্রোহেব পেছনে শুধু ইংবেডের ধবংস ও লুণ্ঠন "৮ অন্যাবিধ 
কারণও বিদ্যমান ছিল, ?ছল ধগীঁয় ও জাতিগত কাবণ। শাঁশভুষণ চৌধুবী 
লিখেছেন, “1106 00951 00000201206 080001 6১110175০00 01319 01/81)£5 

সষ৮88 [11০ 1611580105 2161001)0 ড/101010 80600060 006 018.5528 10 
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58.011606 01761 1156৪. [7106 10081)5 16161615525 00 006 1610905 24 

60৪ 0 ০0৫ 16115831110 22,086] ড0121010 আ৪৪ 20150960৪00 ০০০1১০০৫ 

17 005 ১801610905 110018008050105 01 0176 021100 21005160 11010 

0196 ০0700051102. 01 010০ 005111£6. 1102 ০0061002 £2100165 01 006 

00068176075 26 11621002100 10 00121: [01506510785 02 ০019112 ৮ 

07210611651 01 006 76102150086 000৪5 ৮৮61০ ড968])£ 91611810035 

21. 1116 11150162708 58.01020 002 ০02৮2005 2100 51905106164 

0176 170185101091165, 1015 8.5 16 0125 ৬61০ 41051108105, 015. চ615100, 

82009860110 ৮1০21 06 4১19) 12190650 01090 10 1015 108119.0 9101)2 0196 

12021811980 055000520 ৪ 100961010060 0৪801120191) [9:2100-2৬০ 

10101)95, [৬০ ০0116£65), 5৮0 28%11009 2100 06 10100121769, 

1197178৭৭ 170:09011050 17৮ 68199001900 90060 900৮৮০18106 21] 901061 

126111005.” এই ধমশয মনোভাবের সঙ্গে শশ্রত হয়োছিল জা(তগত কারণ । 

ইংরেজ লাজ মধ্ানা তো পাবে থাক ভালু হবাসীব অপমান লাঞ্থনান সীমা ছিপ 
না। ১৮১৮ সালে আড হার্ডঞেব একাঁটি সচনাই তাব জ্ধলন্গ প্রমাণ | হাড্জ 

লিখোছলেন যে, ভাবতহদেল আবমবাসযোগা, অন এবং বাওকার্ষে অনুপযুক্ত 

বলে ইংরেজদেব শত আব কেউই মনে ববে শিীবদেশী বিজেতাবা পনাজত 
ভাবওবাসীব উপব যে শিদঘি এবং হিংসাত্বক বাবহাব করেছে তার কোন তুশনাই 
নেই । ভীবকাল শেতে ভাল তবাসীদেল বব এবং বঙ পড চাকুলন থেকে দরে 
সাঁবয়ে বথা হত": শাগাজেল গভনবি পযাপ টমাস মুনরো একচা িলখোছিলেন যে, 
ইংবেজ । থাকে যেসব ভাব হবাসী ভাবতনঘ জদে প্রথম স্থানগীল সম্মানের 
সঙ্গে অর্ধকাব কতে পাবতেন, ইংরেভ উতদ্ব ভীভোব মত মনে কবেছে। ভাবতীয 
শপাহ দেব সম্পকে খলতে গিয়ে উমাস মঠলো লিখেছিলেন যে? একজন ভাতাঁধ 
সুবাদাবের চাইতে বড় আফসাক হবার জাশা কবতে পাবে না। একজণ সবাদারের 
উচ্চতম বেতন যেখানে ছিল মাঁসক ১৭৪ টাকা, সেখানে একজন আঁভি নখশেণীর 
ইংণেজ সৈন্যের মাইনাও ছিল প্রাধ তভখানি। জাতিগত,এই অপমানের সঙ্গে স্গে 
ছল ভাবতীধদের ধর্ম থাবকনণেব ভীত (॥ ১৮৫৭ সালে িদ্বোহেদ কিছু পৃবে' 
ঈস্ট ইঠ্ডিরা কোণ্পানীর প্রধান কর্মকভন মা'ংগল্স- ইংল্ান্ডব পার্লামেন্টে 
বলোছলেন যে' সমগ্ত ভার হুবাসীকে খাীস্টধর্মধিলস্বী করে তোলাই হবে তাদের 
মহৎ কাজ সঙ্গত কারণেই প্রমোদ সেনগণুপ্ত প্রশ্ন তুলেছেন_খণীস্টান ধমে-র প্রা 
একান্ত অনুবান্ত বশেই কি ইংবেজ শাসকেবা ভাবতীযদেব খাীস্টান ধর্মে দীক্ষিত 
করবাব জন্য এতখানি আগ্হান্বিহ হযে উঠেছিলেন 2 তা মোটেইনায়। ইধবেজের 
এই ধর্মপ্রচারেব প্রচেণ্টার প্রধান কাবণ ছিল বাঞ্জনী তিক, ধর্মনৌতিক নয়। তাঁরা 
[নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখতে পেযোছলেন, যে সব ভারতীয খস্টানধর্ম গুহণ 
*রোছলেন তারা নিজেদের দেশীয় স্তা হারিয়ে বিজাতীয় মনোভাবাপন্ন হয়ে 
ইংবেজের প্রাতি নিভরশীল হয়ে পড়োছল । আজও জনসাধাবণকে বাজাব ধমে! 
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দীক্ষিত করে তাদের চিরকালের জন্য ইংরেজবাজের অনুগত গোহ্ঠীতে পাঁরণত 
করাই ছিলএই খহইস্টধর্ম প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য 1”? 

[সপাহাঁ বিদ্রোহের পটভূমি হিসাবে লড ডালহোঁসির স্বত্বাবলোপ নীতরও 
ভামকা কম ছিল না। এই নাতির স্ববূপ ব্যাখ্যা করে একজন এীতহাঁসক 
বলেছেন ষে, স্বত্বাবলোপনশীতি “৬85 006 17011001016 6080 10 060617021)0 

[1801819 59028 01 17 0056 10101) 0৮৪৫ 01611 ০1509100210 0102 

[31103100৬21 00০ ১০৮০1) 70855507020]. 0 0102 97211210799 

[0০৬০]1) 0186 15 00 ৪25, 00 0065 1000 131710151) (305 2171062180, 16 200 

৬৪186] 5001) 2 50806 19000650 2. 10207802] 1061 270 100 11100 ০0 

7৫000191% 25 [০ 72 72009801520. 11) 061)61 ৮0105, 800010155 

1০ 01115 [0111011016১ 217 ৪ 9010169. 01 1)15 9001001৮609.0061 0100 7)0 06 

৭০৬:০1106 0৮6] 1)13 ৪0৪০.৮ ডালহৌঁসির এই স্বত্াবলোপ নাতির ফলে 
নাগপ,ব. সাতাবা, অদ্বলপুব, জৈৎপুব ও, ঝাঁসি বৃটিশ সাম্রাঙজগাভূন্ত হয। 
কুশাসনেণ অজুহাতে ডালহৌসাঁ দখল কবে নেন অযোধ্যা বাজা । এইভাবেই 
ডালহোৌসী ভার তাঁষ বাজা এবং সামন্ত প্রভুদের মনে আতঙ্ক এবং ক্ষোভ জাগিষে 
তোলেন । কলে আমিনা দেখঠে পাই সিপাহী বিদোহের সময দেশী নপাঁতবর্গেৰ 
একটা বড আংশ ইংবেজদের পক্ষে চলে যায় । সিপাহী বিদ্রোহের ক্ষেত্রে এই 
সমণ্ত পরোক্ষ কাবণগশীলব সাথে চাবাশাশ্রভ টোটা বাবহাবেন প্রতাক্ষ কান্ণাঁট 

যু£ হযে |বদেহকে বাপক এবং সুরান্বুত করোছল । 
ইংবেজ এ1তহাঁসকেবা কিন্তু সিপাহী বিদোহের গণচবিন্রকে স্বীকার কবে নেন 

নি। আঁধকাংশ ইংবেজ এরাতহাঁসিকদের £ .ত ।সপাহটী বিদ্রোহ ছিপ এ+টা সামাবক 
বিদ্রোহ মানত । উইলিযাম মূব এই মণ্ডের সবচেন্ে বড প্রবস্তা | তিনি বলোছলেন 
ষে, এই বত্রোহ মূলত সবপীাব ও৯সৈনাদলেব মধো সংঘর্প ( জনসাধাবণের 
সঙ্গে খটকারের কোন সংঘর্ষে কথা তান স্বীকান করতে চান নি । তাঁর মতে 
জনসাধাবণ আঁধকাংশ স্কুলে ব।টশ শাসন ও কর্মধারাকে স্বাগত লানযোছল। 
শকছ- কিছু ইংবেজ এীতহাঁসক ১৮৫৭ পালে শীবদ্বোহকে ভাবতীয় সমাজের 
অসন্তুষ্ট, অসং উদ্দেশা প্প্রণোঁদত মানুষের কাণ্ডকারখানা বলে ব্যঞ্ত কবেছেন । 
আশর্ষের কথা, একজন ভারতী স্ব, সৈয়দ আমর খানও এই মতকে সমন করে 
বলেছেন যে, সিপাহী বিদ্রোহের নেতারা ছিল ডাকাতদলেব সর্দাব । কিন্তুকে, 
মাল্শন, ফরেস্ট প্রভতি ইংরেজ এাঁতিহাসকেরাও এ মতকে স্বীকার করে 'নতে 
পাবেন নি। ডুঃ বমেশচন্দ্র মজনমদাবেব মতে "৫৭ সালের বিদ্রোহ ভাবতবচাপী 
'ভীত্তভীমর উপর প্রীতাষ্তিত ছল না। ডঃ মজমদাস ১৮৫৭ সালেব বিদ্রোহের 
মধ জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামেব চিহ্ন দেখতে পান নি। 

[সিপাহী বিদ্রোহের গণচরিন্রের দিকাট এীতহাসিক শি ভুষণ চৌধহরী বহু 
প্রমাণের দ্বারা দার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেছেন । "তন লিখেছেন ১৮৫৭ সালের 
পূর্ববতকালে বাঁটিশ শাসন এবং শোষণে ভারতবর্ষেব জনমানসে ষে ক্রোধ এবং 
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ক্ষোভ পূুঞ্জীভূত হচ্ছিল ১৮৫৭ সালের 'বাদ্রোহ তারই পারিণতি । ডঃ চৌধুরী 
িখেছেন--10। 076 1016০-00005 06010000576 1080 1000 72613 7201501) 
00081019010 0607 251) 0106 015176170 0159720৩66৭0 €.1০1001005 0 
006 001010055 0106 19011109815) 81150012059 10116501000, 2170 0007100- 
29105. 1106 56905 [0011197025 200. 6106 011] 00001000100 19.0 1101 

0 09০0 70879112]1 11025 [0 ৮029 01) 15৬০910 0£ 1857 %018101 10190810 

2100170 2 111010-100 211 011০52 21670001705, 00 2. 1002.591%2 5০816 101) 2 

101001091915 ০199811627755 60 0106 81101) 10012. 4৯5 563010) 0106 1857 

8805051৮6 8.5 110001115020]5 18901010921 01101555 ৮৮০ 15500106 0106 06100 
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শাশভুষণ চৌধুরী তার পূর্বোৰ €ন্হে বলেছেন যে, একাঁদক থেকে ]সপাহী 
বিদ্রোহ ছিল মূলতঃ তালুকদাবী আন্দোলন । এই আন্দোলন বটিশ আইন; 
রাজস্ব উৎপাদন এবং মাঁলকানা সম্পকেরি বরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ সন্ত করোৌছল । 
কিন্তু সেই সংগে তান একথাও স্বীকার করেছেন যে সিপাহী বিদ্রোহ কেবলমান্ু 
বণ্চিত তাণ্কর্দাবদেরই আন্দোলন ছিল না। সাধারণ মানুধ, 'বাঁভল্ন সামাজিক 
অবস্থার পল্লীবাসীদেব সহযোঁশভার ফলে তাল:কদারদের আন্দোলন এত সফল 
হতে পেরোছল | ডঃ চৌধুবী অযোধ্যা, মথুবা, গাঁজপুর, ফতেপুর, এলাহাবাদ 
প্রীতি বাভন্ন স্থানে নাকভাবে ঠালকদাবদের সঙ্গে জনগণ সাহাযা কবোছল তার 
প্রামাণিক [ববরণ 'দয়েছেন । 

একজন ইংদে এীতিহাঁসক এমা আব গাুীবনস বলেছেন যে, ভারতীয় 
সপাহারা মূলতঃ [ছিলেন কৃষক সম্প্রদায়দণ্ড 1১০ 'বিভন্ন ইংরেজ এীতিহাসকের 
রচনাতেও এই বন্তধ্যাটদ্। সমথ'ন পাওয়া যন, । এঁতহাঁসক বে, শেলেশন, লো, 
প্রভতি সকলে স্বীাধ করেছেন যে, গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবত অন্চলে হিন্দু ও 
মুসলমান জনসাধারণ 1মালিতভাবে এই 1বদোহে যোগদান বণ ছল এীভহাসিক 
মেলেশন স্পম্টভাবেই স্বীকার করেছেন খে, কৃষকবা শ্বেচ্ছাসেবকরূপে বদ্বোহা 
1সপাহ বাহনীতে যোগদান কবোঁছিল। তাদের সামাবক শক্ষাও ছিল । ১৮৫৮ 
সালের ফেরুয়ার মাসে লক্ষে নী এবং কানপুরের মধ্যবতশ মনাগঞ্জ অণ্চলে এবং 
সুলতানপুরে যে যুদ্ধ হয়। তাতে পাশর্বত* গ্রামসমূহের কধবরা ব্যাপকভাবে 
অংশগুহণ করে 1১ এঁতিহাসিক চালস বল: তীর গ্রুন্ছে লক্ষেণা-এব যুদ্ধের বিবরণ 
দিতে গিষে লিখেছেন যে, সমন্ত গ্রামা্চল থেকে অগাঁণত সংখ্যায় সশস্ত্র কৃষকেরা 
লক্ষে] শহরের 1দকে ধাঁবত হয়োছিল ।”* ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার তীব গ্ন্ছে 

[লখেছেন, শাবজ্লোহে গ্রামাণ্থলেন জনসাধারণের যোগদানের ফলে আঁধকধাশ বিদ্রোহী" 
দের বেছে বের করতে না পেবে ম্যাঁজস্ট্রেটরা সমূহ গ্রাম আগ্রসংযোগের দ্বাবা 
ভস্মীভূত করার আদেশ 'দৃয়োছলেন । এর থেকেই প্রমাণিত হয় যে, গ্রামান্চলের 
সমস্ত মানুষ বিদ্রোহে সক্রিয় 'অংশগ্রহণ করোছলেন ।৯+ 

যে সমন্ত মানুষ সাক্রয়ভাবে বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেন ?ন বিদ্রোহীরা তাঁদেরও 

৯০৪ 



যে সমথ্ নলাভ করেছিলেন তথ্যের দ্বারা তাও প্রমাণ করা যায় । সবচেয়ে লক্ষণীয় 
বোৌশঘ্ট্য হল এই যে, এক্ষেত্রে বর্ণ বা ধর্মগত কোন অন্তরায় দেখা দেয় ীন। 
এতিহাঁসক লো লিখেছেন, শিশ. হত্যাকারগ রাজপনুত্র, গোঁড়া ব্রাহ্মণ, ধর্মেন্মাদ, 
মুসলনান* বিলাসপ্রিয় ও উচ্চাকাঙ্খী মহারাম্ত্রীয় সকলে একই লক্ষ্য সাঁদ্ধর জন্য 
একাবদ্ধ হয়েছিল , গো-হত্যাকারী ও গোপূজারী, শ-কর ঘণাকাবী ও শকর- 
খাদক সমন্ত মানুষই একীন্রত হয়েই বিদ্রোহ ঘোষণা কবেছিল।১৪ সপাহা 
বিদ্রোহের পেছনে তাই একটা অস্পষ্ট দেশপ্রেমেরও সন্ধান কনা যা । 

সিপাহী (বিছোহের গণচাঁরন্র আবো প্রমাণিত হয ইংরেজ সবকাবের দমনম:লক 
নীতির দ্ধারা। সে সময় কয়েদখানাগীল পূর্ণ হয়ে উঠেছিল । তাতে স্থান 
সংকুলান হাচ্ছল না। ১৮৫৭ সালের ১৩ই মে ইংবেজ সরবার ১১ আইন ঘোষণা 
করেন ॥। এই আইনে বিদ্রোহীদের মৃত্যুদণ্ড দেবাব ধান ছল । কল্ু এতেও 
সন্তুষ্ট না হয়ে ৬ই জুন ১৪ আইন ঘোঁবত হম । ৮1006118900 01 006 12৬ 

ছয05:001101)61 25000060105 (59 706 সর) 08838 0)) ০ 11116 0% 
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12 0176 1790012 06 15011100005 00659.501165 10910026101) 01081191066 
60 0106 50৮ 21770170616 00000 0106. 011] 00001906. টব 0 01019 09676 
10210191 12৮ ড5৮9.8 190 [01001911020 00. ৮615 ৩:0515155 120,695711-6$ 
ড৮61০ 0222 06 01025 91010100215 00191 06 002108116 021:50105 ০01 
2ড€াড 51855 01702091016) 0151] 8৪ ভ511 85 10711160215. (001061 96216 
17069811155 চ৮০1০ 8150 8৪.0001050..৮ 7৬০0 00101911501 001)0105 
৬1117553 95 00185106120 ৪. 15০555105 ৮1212 0102 009.55 01 (18 
17007201021005 10089 00101201005/ 5৪. £785 ০059 86 ৪100 0102 021- 

১১৯৫ 1760:86014 ০০010 706 102 লন 

ইংবেজ সবকাবেব অথণোতিক গণি 5, বাজঙ্ব অনাদা ই হাদি পৰবোক্ষভাবে 

বান্রোহের গণঢালত্রের দিকীটব প্রা টা ত বনে। এই আমধ লে গার বাঁভন 
জায়গাষ ঝণের জনা ঘুরে বেড়াতে হর ॥ সরবাবেধ বাজস্ব আশায় হয না। 

১৮৫৮ সালেব অক্টোনর মাসে আগ্রা বিভাগে ভাঁম বাজাস্বন নগ্ন তালকাটি 

রাজস্ব অনাদাধেক্র *চন্রাটকে উজ্ভ্তল কবে তুলে ধবে 1১৬ 

জেলা । ১৮৫৮ অক্টো 1১৮৫৮ অঙ্টোঃ 1 ১৮৫৮ অক্টোঃ 
চাঁহদা ৰ সংগ্রহ র বকেয়া 

মশা | ৪,২৭২-৬-৮ ৷ ৩৯৯-১৯৭৪ ৩৮১১৫৯১-৫৭) 

আগ্রা | ৮,৪৯৩-৫-০ | ১৭৮৩-৫-০ ৬:৭১০-০+০ 

ফারাকাবাদ ৰ ই১২০৫১৪১৫-৭-১১ ৃ  । ৭৮৩০০-১০৯০ ূ ২১১৮.১১৪-৯৩-১ 

মইনপুরী ৰ ৯১৩,৫৯৬-১৫২ ৯,৭৭০-১২- ৃ ১১০২৮২৬-২-৬ 

এতোয়া ১০৯:৪৬৮-২-৫ | ১৩১৭*১-২-৪ ১১৫.৭৪৭-0৭১ 

১০৫ 
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1কন্তু যে সপাহণ বিদ্রোহের গ্রণচেতনা নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম বাংলা- 
দেশে তার সূত্রপাত হলেও এখানে তা একাঁদকে যেমন খ.ব ব্যাপ্ত হতে পারে 'নি' 
অন্যাদকে গণসমথনধন্যও হতে পারোন একথা ঠিক যে বাংলাদেশের কষক 
ও জনসাধাবণের মধো ইংরেজ সবকাব সম্পকে অসন্তোষ এবং বিবোধী মনোভাবের 
মোটেই অভাব ছিল না । শাঁশভূষণ চৌধুরী তাঁর 01৮11 1015001510055 01806 
072 3116251) 1016 10 11015 (1765-1857 ) গ্রন্হে বহু তথ্য প্রমাণ সহযোগে 

বাংলাদেশের জনসাধারণেন বিক্ষোভের চিত্র অঙকণ করেছেন । কিন্তু বিক্ষোভকে 
সংগাঁঠত কবা এবং তাকে সুযোগ্য নেতৃত দেওয়াব লোকের অভাব ছিল । মধ্যাবন্ত 
বুদ্ধজীব সম্প্রদায় এই িদ্োহ সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন না। বাঙালি 
ভদ্ুলোকের সপাহন বিতেহের প্রাত সমর্থন না থাকার কাবণ অনুপন্ধান করতে 
গিয়ে অধাপক আর. কে চক্ুবতশ লক্ষা করেছেন ষে ইংবেজদের সঙ্গে ব্যবসায়িক 
ও সাংস্কাতক সংশ্রবেব ফলে বাঞ্তাঁল ভব্রলোকের মনে 49056 01 50100101015 

জাহ্ত হয়োছিল 1৯" প্রকাশ রায় সিপাহী বিদ্রোহের প্রত মধ্যাবিত্ত শ্রেণার 
ওদাসীন্যেব কাবণ বিশ্লেষণ করতে গিযে আবো স্পম্টভাবে বলেছেন, “উনাবংশ 
শতাব্দীর মধাভাগে এবং তাহাব পববতর্শবালেণ্, ভাগ এই শ্রেণীন মধো 
অর্থনৈ।তক সংকট দেখা না দেওয়া পযন্ত, ইংবেজ শাসনের শ্রাতি অনুবন্তিই 
ছিল এই শ্রেণশটব শ্রেণীগত বৈশিভ্টা । ইংরেজ সৃষ্ট ভাম ব্যবস্থার মধ্য হইতে, 
ইংরেজ সম্ট জ'নদাবী বাবহাবই একটি শাখাবৃপে এই শ্রেণন জন্ম | ইংবেজের 
শাসনই ইহাদের সৃহটকতশ এবং মহাবদ্রোহের সময এই শ্রেণীর সাহত ইংবেজ 
সম্পক€ ছিল আঁত ঘানি ॥ পরবৃত-দালে থে অথনলো এব. সাষকট এই শ্রেণীর 

শহ্বে অংশাঁটিকে ইংবেজ বিবোধাীঁ কাঁবধা ১লীলমাছিল, সেই সংকট মহাবিদ্রোহের 
কালেও দেখা দেয় নাই। তাই ইহাবা সৌদ ভাবতের স্বাধীন এব কথা কজ্পনাও 
কাঁরতে পারিত নাঃ ব্লং ইংরেজ শাসনেব ছায়াশ্রয়কেই ইহানা পবম কাম্য বাঁলয়া 
মনে কারিত ' তাই ইহাবা স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশো পাঁবচাঁলত মহা বদ্বোহের 
প্রীত এত বিবূপ হইফা উঠিষাছিল । বাংলাদেশের 1৩ কুম্ণব প্রভাও কৃষক বারগণ 
১৮৩০ খটীস্টাব্দেই বা তাহার পরেও ইংবেজের শাসনের উচ্ছেদ কাঁরষা স্বাধীনতা 
প্রীতিষ্ঠাব প্রয়াসী হইয়াছিল কন্তু ১৮৫৭ খস্টাব্দও ইংবেজ কবলমনন্ত স্বাধীন 
ভারতবর্ষ ।ছল এই হথাফাথুত “প্রগাতিশীল" ব্রীদ্ধজীবীগণে কল্পনারও 
অতাঁত ।”১৮ 

বাংলা দেশে ভ.জ্বামী সম্প্রদায়ও সিপাহী 'বদ্রোহেব প্রত সমর্থন দেখান 
নি। অধ্যাপক আর. কে. চক্তবতখ ভার পর্বত গ্রন্হে বলেছেন যে, ১৭৯৩ সালে 
চরন্থায়ী বন্দোবচ্ছে জামিদাব শ্রেণী লাভবান হয়োছল । তাই 'বিদ্োহের প্রাত 
তাঁরা কোন সমর্থন দেখান ন। বপরগত দিকে তাঁরা এই বিদ্রোহে ইংরেজ 
সরকারকে নানাপ্রকার সাহায্য, দিতে উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন । সংপ্রকাশ রায় 
পূর্ববতগ গ্রন্হে মন্তবা করেছেন যে, ইংরেজ শাসনের সঙ্গে জামদারদেব অর্থনোতিক 
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সম্পক'ই তাঁদেরকে বিদেশী ইংরেজ শাসন অব্যাহত রাখার কাজে নিষুস্ত করোছিল। 
কৃষক শোষণকারা ইংবেজপহ্ট জাঁমদার শ্রেণী ১৯৮৫৭ সালেব বিদ্রোহে অযোধ্যা, 
[বহাব প্রভাত অণ্চলে কৃষক জনসাধারণেব বৈপ্লাবক সংগ্রামের রূপ প্রতাক্ষ কবে 
আপন আপন অস্তত্ব রক্ষা করার জন্যই ইংবেজ শাসনের পতাকাতলে সমবেত 
হয়েছিল । সংপ্রকাশ রায় বর্ধমান রাজের ক্রিয়াকলাপের দষ্টান্ত এই প্রসঙ্গে উল্লেখ 
করেছেন । বর্ধমানের মহারাজা বিদ্রোহেব সময় ইংরেজ সরকারকে বহু হস্তাঁ এবং 
গোযান সরববাহ কবোছলেন । বর্ধমান থেকে কাটোয়া এবং বর্ধমান থেকে 

বীরভূম পর্যন্ক সমন্ত বাজপথ নিরাপদ রেখোঁছলেন 1৯৯ শুধু বর্ধমানের 
মহারাজা কেন, দেশেব অন্যানা জামদাররা ইংরেজকে নানাভাবে সাহায্য 
[দষেছিলেন ৷ হ্ডিয়ান 'ফস্ড” পাঁন্কাম জাঁমদাবদেব সাহাষাদান প্রসঙ্গে চমৎকার 
একটি 'বববণ প্রকাশত হয়--“সবকাব জমিদারুদেব নিকট আবেদন করলেন এবং 

জামদা পবা বাঞজজভন্তু প্রজার মত সরকারকে সাহায্য করতে লাগলেন । জাঁমদ।ববা 

গাঁড় ও গরুব মাঁলকদেব অর্থ দানেব প্রাতশ্রীত দিলেন এবং ভাদ্র পাবার বন্ষণা 
কনবার দাষঙ্ 2হ৭ করলেন । এব ফলে অপ কঘেকাদনের মধোই রান*গঞ্জে 
সাত হাজাব গাঁড় জমায়েত হল । বাংলার জমিদানবা তাঁদের প্রত্যেকট হাতি 
“শা ব্যযে পবকাবেন হাতে ভলে দিমোৌছলেন 1৮২৭ ীসপাহন বছোহেন প্রা তাকষায় 
যে সব বাঙাল ভদ্রলোন ও জানদাব প্রপাশা আন.গভা দেখান শদ্ভুচন্দ 
ম.খোপাধাধ হান একটি হালকা দয়েছেন | এ দেব মধো উল্লেখযোগ্য কলবাতাব 
শাশাচলণ মালক, প্রতাপ» সিংহ এবং ঈ*ববনল্ছ হহ ১ পাণিভা'টর প্রাণকঞ্ 

লাবচৌধুবী এবং জগঞ্চন্দ্র বায়াচৌধুবধ * শাঁন্গপুবেব ৯এবলচন্দ্ু ঘোষাল : ঢাকার 
জ্রামদার অন্নদারশোর বাদ এবং মৌলবাী অশল ও আবদুল গাঁন : মযমনাঁসংহের 
রামচন্দে ইত্যাঁদ। এই সব কারণে গ্রপাহীরা বাঙালিদেব উপব চটোছল। 
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জীঁমদারদের মনোভদ্কবর কিছ দালল উদ্ধৃত কবব। 
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| ঘন] সংবাদ প্রভাবর। ২১০ ৬.১৮৫৭ 
“কয়েকদল অধাঁমক-অবাধা-অকৃতজ্ঞ 'হিতাহত-ৃববেচনাশবহীন এতদ্দেশগয় 

সেনা অধাঁমকতা প্রকাশ পূর্বক বাজাবদ্রোহী হওয়াতে বাজাবাসপী শান্তস্বভাব 
প্রজামান্রেই *দবাবান্র, জগদঈ“বরেব নিকট এই প্রার্থনা কঁিতেছেন, “এই দণ্ডেই 
হন্পূস্থানে প্ব্ববং শাল সংস্থা(পত স্উক, বাজ্যের সমূদায় বিদ্র বিনাশ হউক ! 
হে বিদ্রহব' তুমি সমুদয় বি হর৮৯কল উপদ্রব নিবারণ কব-*--*, যাহারা 
গোপনে অথবা প্রকাশ্যয়পে এই বিষমতর আঁনত্ট ঘটনার ঘটক হইযা উল্লোখত 
জ্ঞানান্ধ সেনাগণকে কুচকেব দ্বারা কুপবামশ প্রদান কাবিধাছে ও কাঁবতেছেন 
তাহার দিগ্যে দণ্ড দান কর্) তাহাবা আঁবলম্বেই আপনাপন অপরাধ-বক্ষেন 
ফলভোগ করুক 1, ইহাব কাবণ কি তাহাও ব্যন্ড বারিয়াছেন_-“এই রাজাই 
তো রাম রাজোব নাষ সুখের রাজা হইয়াছে, ামবা যথাথরূপ স্বাধীনতা 
সহযোগে পদ. মান, বিদ্যা এবং ধরন” কম্মাঁদ সকল প্রকার সাংসাবিক সূথে 
সখা হইয়াছ; কোন দিষয়েই ক্রেশের লেশশান্র জানিতে পাব না, জননীর 
নিকট পন্রেরা লালিত ও পাঁলত হইযা যছুপ উৎসাহে ও সাহসে আঁভপ্রায় ব্যন্ত 
করিয়া অন্তঃকরণকে কৃতাথথ করেন, আমরাও আবিকল সেইরূপে পঁথবীশ্বরা 

ইংলণ্ডে*বরী জননব নিকটে পূর্রেব ন্যায় প্রাতপালিত হইয়া সব্ব“মতে চারতাথ* 

“যবনাধকারে আমবা ধম্মীবষষে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হঠ নাই, সব্ব্দাই অত্াচাব 
ঘটনা হইত । মহরমের সময় সকল হন্দুকে গলায় বাঁদ' অর্থাৎ যাবনিক ধর্ম্ম- 
সূচক একটা সমর বান্ধিয়া দর্গায় যাইতে হইত, গাঁম অথণৎ নীরব থাকিয়া 
“হুসন” “হোসেনের” মৃত্যু জন্য শোকঁচিহু প্রকাশ করিতে হইত । কাছা খুলিয়া 
ঝুঁনস কাঁরয়া “মোস্ট” নামক গান কারতে হইত। তা না হইলে শো'ণতের 
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সমূদ প্রবাহিত হইত ৷ এক্ষণে ইংরাজাধকারে সেই মনন্তাপ একালেই 'িবাঁবত 
হইয়াছে, আমরা অনায়াসেই “চষ্৮” নামক খর্ীনষ্টয় ভজনামন্দিরের সম্মুখেই 
গভীরস্বরে ঢাক, ঢোল, কাড়া, তাসা নহবখ, সানাই, তুরা, ভেরণ, বাদ্য কাঁরভেছ ; 

“ছ্যাডাং” শব্দে বালদান কাঁরতেছি, নৃত্য কাঁরতেছি, গান কাঁরতেছি, প্রজাপালক 
রাজা তাহাতে বিরন্ত মান না হইয়া উৎসাহ প্রদান কাঁরতেছেন। এই কল্পে ছোট 
বড় সকলকে সমভাবে স্বাধীনতা প্রদান করিতেছেন ।” 

এই সঙ্গে সম্পাদকীয় স্তম্ভে একাঁট সূদীর্ঘ কাঁবতা প্রকাঁশও হয়। এব 
কয়েক ছন্ন উদ্ধৃত হল £ 

জয় জগ্রদীশ, জগতের সার। 
লহ লহ নাথ প্রণাম আমার ॥ 
কাঁর এই 'িানবেদন, দীন দয়াময় ! 
বাণ্থাফল পর্ণ কর, হরে বাণ্চাগয় ॥ 

1চরকাল হয যেন, 'বাটশের জয় । 
পে রাজলক্ষয, স্থিব যেন রয় ॥ 

বিলে সেফাইগণ, কার নিবেদন । 
ছাঙ দ্েষ বণবেশ, কব সম্বরণ ॥ 

বল কথা শুনে সবে সেজেছু সমরে ? 
[পিপটনড়ার পাখা উন, মাববাব তরে ॥ 

এখনই ছেড়ে দেও, মিছে ছেলেখেলা । 
আকাশের উপবেতে, বেন মারো ঢেলা ॥ 

[ও | সম্বাদ ভাস্কর । ২০ ৬.১৮৫৭ 

"হে পাঠকসকল, উদ্্ধবাহু হইয়া পবমে*ববকে ধন্যবাদ দিয়া জয়ধবানি কাঁবতে 
কার্ডে নৃতা কব-"*আমারাদগেব প্রধান সেনাপাতি মহাশয় সসঙ্জ হইয়া দিলা 
প্রদেশে প্রবেশ কাবয়াছেন, শত্াদগেব মোচ্চা শিববাঁদ 'ছন্ন ভিন্ন কাঁরয়া 'দয়াছেন, 
আমাঁদগেব তোপম:খে অসংখ্য লোক নিহও হইয়াছে, বাজসৈন্যেরা ন-ন্যাধিক ৪০ 
তোপ এবং শাবিবাঁদ কাঁড়য়া লইয়াছেন, হতাবশিষ্ট পাপিষ্ঠেরা দূর্গ প্রাঝষ্ট 
হইয়া কপাট রুদ্ধ কীঁবয়াছে, আমারাদগের সৈনোরা দিল্লীর প্রাচীবে উঠিয়া নৃত্য 
কঁরিতেছে-""বাটুশাঁবধত ভারতবর্ধবাসা প্রজাসকল নিভ'য় হও, ছেল্যেধবা” একটা 
কথা মান্র শুনিয়াছিল, 'সপাহা ধরা প্রতাঞ্* কর, গত বৃধবাবে গঙ্গাতীবে বহুলোক 
দণ্ডায়মান ছিলেন তাহারা দোঁখযাছেন হাতে হাতকাঁড়, পায়ে বেড়ী, পাঁচশত 
"স্পাহ ধৃত হইয়া আসিয়াছে, কাঁলকাতীবাসীদগের আব ভয নাই যে সকল 
বিছোহীরা 'দল্লী প্রদেশে শিবির স্থাপন করিয়াছিল তাাবা দুইবার বাহির হইয়া 
গাজাউীদ্দন স্থানে যুদ্ধ কারতে আসিয়াছল, বাজসৈনোরা তাহাদিগকে কণ্তকাটা 
কারয়াছে, অবাঁশষ্টের। রণে হাবয়া পলায়ন-পর হইয়াছে." 

১৯৯ 



[চ] ১৮৫৭ সালের ১৭ই জুন উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মখাজাঁসহ সংলগ্ন 
অঞ্চলে মোট ৪5 জন জমিদার ও তাল:কদার ভাবত সবকারেব সেকেটারীকে যে পর্ন 
দেন তাতে বিদোহীদেব “বদমাইশ? বলে আখ্যা দেওয়া 'হয়, বিদ্রোহে ভীতি ও দুঃখ 
জ্ঞাপন ববা হয়, বিছোহ দমনে উপয্ক্ত বাবস্থা অবলম্বনেব জনা আবেদন জানানো 
হয় । ১৮৫৭ সালেব িসেম্নল মাসে বরধমানেন মহতাবচীদ বাহাদুর, বাজা 
রাধাকান্থ দেব বাহাদ.ব, নাজা কালীকুঞ্ঃ বাহাদুর এবং তৎসহ ২%০ আঁধবাসী 
ভাবতেন গভর্নর কাানিংশএব ন্নাছে লিখিত এক পন্ধে বিদ্রোহের নিন্দা কবেন, অকৃণ্ঠ 
আনূুগতা জানান এবং বাঁটাশেপ দ্ল্লী আঁধকারকে স্বাগত জানান । পন্াটব শেষে 
বলা হয যে' বৃটিশ শাসনের প্রীতি স্বাক্ষবকাবীদেব আনহগত্য ও বিশ্বস্ততা 
প্রশ্নাতীত । ১৮৫৭ সালের ভিসেম্বব মাসে মহানাজ স:বেশচন্দ্র রায় এবং বাংলা 
বহাল উীডষার ৫১০৭ অধধবাসী লর ক্বাঁনং-এব কাছে অননুপ আবেদন 

জানান । বাঁকডা, শ্রীহট্র নোঘাখালী, ভবানপুব, শাম্গপ্র প্রভীত অণুল থেকেও 
আনুগগতাসচক *হ সববালে কাছে পাঠানো হয । 

কালীপ্রসন্ন ।সংহ হাবিশ স্মাতিপক্ষার নিবেদনে সিপাহীদের নিকোধ এবং 
বিদোহকালশন সম্যক ভবানক দ-বিপাক ও বীভংস সময বলে উল্লেখ করেছেন । শে) 

“বদোভ সমমে লতস্স্ব, ব্গিতবান্ধব, বৈবানর্ধাতনাকান্ধ'- ইংবেজদেব প্রাতি 

ভ্রাতাকে লেখা এক পন্রে কলকাতায় টসপাহঃ 'বিদ্রোহেন প্রাতারষায় ইংবেজদেব 
আত১ক ও ভাভহ দুঞখবোধ করেন এবং তাদের প্রাহ সহানুভূতি জানান । 
১৫৮ সলে কিশোবীচাদ মন্ত্র-10116 10010৬,710076 30600710606 8100 

00০ 60016" নামে একাট গ্রন্ু বচনা ববেন | এই গ্রন্হে তান বলেন যে, এ 
[বিছোহ_-সৈনাসংকান্ টাবপ্রব মান, ইহাতে সমগ্র দেশেব জনসাধারণের কিছুমাত্র 
সহানুভূতি নাই । দেশবাসী বাজভন্তই আছেন ।” এই গুন্হয বচনাব পূবে 
[কশোবীচাঁদ প্রবা)শা সভা কবে লর্ড কাানংকে সমর্থন জানিয়েছিলেন । 



৩ পররাজ্য আক্রমণের নাঁতাট যে ভ্রমপ্রমাদ পূর্ণ এবং এই নখীতর ফল্গে; 
এদেশের মানুষের অন্তরে যে ক্ষোভ-ক্লোধ-ঘুণা জমেছে সে কথা স্পন্ট করে বলেছেন 
হরিশ তাঁব একট প্রবন্ধে হ «7196 ঢ6০01105 ০৫ 80106380102, 196615 8০ 

0001013 10 09011 ৮7861) (0106 30561001067 01 10018, 210. 52107160 

ও 108 5001) 8 19151) 1081)0 17) 50106 0 006 20080 5০161 

0:29.0/68, 1198 06628. 00006101090 05 10061) 19038258106 2002105756 

০৮৮৪৩ 0৫ 058:8101১,” এইভাবে বৃটিশ শাসক কেবল যে আপন প্রত" 

শ্র“ৃতি ভঙ্গ করেছে তা নয় তারা মানবাধিকারকেও পদদালত করেছে । পূর্বোন্ত 
প্রবন্ধে তন লিখছেন--705656 1105০15৩100 120610]5 10৩ $1018,0100 06 

010০ 50956 ৪০1০000 0101001868, 006 8150 096 চ/81)0012 01368510 0 

6105 10056 58,016 1351005 01021151064 001010081) 8665 200 ৮/17101) 180 

০1৮111750 [9017810)0 ৮/01210 21066100060 61011.” দেশণয় রাজন্যবর্গের 
অন্তবেব ক্ষোভও ষে বিদ্রোহেব সঙ্গে জাঁড়ত সে সম্পকে হবিশ লিখেছেন__41€ 7 
৪017)1060 0086 01061798155 [011100655 108৬6 16521002501 &. আয 181005 

০0812006171961 50018] 70516107% 15 06679060. 1705 010৪ 507 

ড€1112105 ০য০:০1520 ০0৬61 00611 0100€6017768. 11085 216 1800 

8০0০1016110 00617 [089655101) 01) (17611 01095020605. 10106 1651 0021 

006৮ 1055৩ 1062 102615% 001612160.২২ 

সপাহী বিদ্রোহেব সাঠক কাবণও যে হদ্রিশেব চিন্তা চেতনাষ ধবা পডোঁছল 
ভাব প্রমাণ আছে । ষাডেব চার্ব বা ধর্মভীত নষ, হাঁবশ ব:ঝোঁছিলেন যে বিদ্রোহের 
মূল ক্ণ আবো অনেক গভীরে নিহিত্-"71)6 0158556 5881020 00 11856 

01881916216, 106] 105 51701060103 01016 0০০ 20551)9 200 12 

61১61 1170108610105 3100৮ 01026 10 আ৪5 196161061 006 6860: 026 

1001 002 01580 0 10:09] 0900) 7006 2 0261-700050 ০956 ০৫ 

€5021785002120 01080 160 2০ 01085. 17011010019 00016815৮২৩ জ্পন্ট 

কবেই 'ভণ্ন বলেছেন যে 'সপাহীঁদের সমস্ত কারতুজ পাডয়ে ফেললেও তাদের 
অন্তবেব অন্তচ্ছল থেকে ধূমাষিত ক্ষোভকে বিতাঁড়ত বা যাবে না। আঁব্বাস 
তো এবাদনে জন্মায় নি যে একদিনেই তার উৎপাটন সম্ভব ! হাঁরশ লিখেছেন_- 
14১11 006 52101010825 27) 016 80165 0: 13211491 1095 1০ 021060 
961016 006 ৩5৫5 0£ 606 [26], 366 006০5 জ1]] ৭06 ০6986 00 0001- 

0], 7119৩ 01587600100 18 (0০ 0662-:০900 00 ০৫ 16000%5৫ 05 

57101) 1068175,11165 00061811856 19221) 01906165205 0061 

85810790065 19856 10661) 526 85106 ৪৪ 0£ 100 71126) 010 010 94 

19011017393 10621) 001)661701)60, 00617 061501)5 চর 76610 068191560 

55০ £2511088 178৮2 006 (০21 61766795160 17) 2 0৪5 ৪154 00০ 
4০812170606 ০0160 11) & 025.২৪ 

৯১১৩ 



[সপাহী বিদ্রোহের কারণ সম্পর্কে সবাদার হায়দাং আলী ষে প্রবন্ধ 
লিখোঁছলেন তার আলোচনা প্রসঙ্গে হরিশ বললেন যে, কেবলমান্রক] আঙ্ষগান 
আঁ্ষান. [খ] জাতিচ্যাতির ভয়, [গ] জীবিকার ক্ষেত্রে হতাশা, [ঘ] অযোধ্যা 
অধিকার, [উ] চার্ব মাখানো কার্তৃজ নয়”_-“1706 (51019611175 102 150960 
[18105 120156158119 ০৮৪0619০201 [91:076177 1019 1080 

€602197060 ৪. £96111)£ 0£ 069 015501965180 106 07616 7০ 2105 0136 
96190800210 04 8:%5001010 7160 ড/1)101 01161090156 ৮1০৬5 606 3০1] 
105 10106008, 002 10019650580 196 0৮6115 00, 00 1619 01018 71210 

50515 060ত661) 10809 8100 1015 18011010 ০: 015 65200 48 0505 

500016 ৮23 £16]) 6০ 01015 96010016176.” জাঁম হারানোর ভাঁতি ও বেদনা 

শসপাহাদের হৃদয় মাঁথত করে রেখো ছিল, সেই যন্ত্রণায় নরস্তর ইন্ধন সণ্টার কর্রাহ্ছিল 
সামন্তপ্রভুরা । হারশ লিখেছেন--1105 55০0০910288) 00 £29: 1900 3115 

601 00217 08306 ৪170 01061170895, 00011102156 101 (10611191704. 

1555 500০1 06 ঠি5 1010৬. 17176 1500581 9118009019665 01860 

(1065) 00. 1567 2, 550510) 006850016-01 [01:0£16253 ৮7৪3 17906) 0791 

81180001805 7000 10521]18 &0 010৩ 10520 01 006 1270৬610210 2170 075 

82005 10000 02০200০0105 11)0191) 15192111017 ”২৫ শেষের বাকাংশাঁটি 

লক্ষণীয় | সুপাহী বিদ্রোহ ভারতীয় বিদ্রোহ হয়ে উঠল! অর্থাৎ হরিশ 
[সিপাহী বিদ্রোহের দেশব্যাপী ব্য।পকতা সম্বন্ধে সন্দেহহীন ছিলেন । 77176 
০০00 2120 0106 30৮61001619” প্রবন্ধেও তান স্পম্টভাবেই বলোছলেন 
যে 1615 100 10107861 10001175078 76198111019.” ভারতীয় জনঙগানসে 

বৃটিশ শাসন সম্পকে দীর্ঘকাল ধরে ক্ষোভ ও অসন্তোষ জমে উঠাঁছল | বটশের 
ওদ্ধত্যে ও অপমানে, অপশাসনে ও শোষণে রুম্ট হাঁচ্ছল ভারতবাসী । তাই 
[সপাহশীবদ্রোহ নামক ঘটনার আশ্রয়ে ঘটল সেই সুচিরপাঁৎত ক্রোধের বাঁহঃপ্রকাশ | 
হণুরশ লিখেছেন” 10615 15 006 8. 51081 108615০ ০ 10018. আ1)0 20985 

106 261 1176 7011 ভয52£100 016 0132 £01559100525 117005960 101901 10117) 

05 0106 ৮2 22150570601 006 191010518 1016 10 11001878186 212-65 

11)8519819015 0010 500160০0100 00 8 10161881016. 11061515200 
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বিচার প্রসঙ্গ আলোচনা করতে 'গিয়ে হরিশ বলেছেন যে মানুষ শহধু উদর- 
পৃর্তিতেই সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। স্বাধীনতা তার আকাংঁখত বস্তু । হাঁরশ 
আবেগময় কণ্ঠে বলেছেন--5081150 86502810081)0519109 0085 ৪50005 08]7 
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10098010195 11106 01080 ড/০ 10955 101111060 702 0019091৩0১ 1128)60 01 

101:010001890650 ৪8০0০010125 00 00001000105) ০৮1) 05 006 710০০ 

8100. 61১6 £২৪10০0৮.৮২৭ 

[সিপাহী বিদ্রোহের গণঠারন্র সম্পকেও স্বচ্ছ ধারণা ছিল হাঁরশচন্দের | 
তিন দেখেছেন য প্রথমাবাঁধ সপাহীরা দেশেরজনসাধারণের সমর্থন লাভ করোছল 
_-1065 108৮০ 000 002 10231101706 014৮/৮0 01065500198 01)% 01 0১5 

০০৪০৮.” সমপ্ত'অধিকার হারিয়ে দেশবাসীর কাছে শহীদের মর্ধাদা লাভ 
করোছল সপাহীরা । হারশ লিখেছেন --€ 11065 108৬০ 17958:050 911 

01061110950 ৮৪101091016 100616805 ) 8100. 01210 00020500917 ৮1০ 

01060) 25 09210518 00 2. 18015 02056 2190 2. £52.0 109,010102.] 09152. 

[116 10006106215 1595 7561) হি ৪180 21060 ০5 0175 ০1%11 

00701801013 ১২৮ 

বিদ্বোহী 'সিপাহদের অত্যাচার ইত্যাদিকে কেন্দ্রে ইংরেজরা আঁতরাঞ্জত সংবাদ 
গপারবেশন করে বি*বজনমতকে বিভ্রান্ত করছিল । এই আতিরঞ্জনের বিরুদ্ধে হরিশ 
অনেকগল প্রবন্ধ রচনা করেন। একাঁট প্রবন্ধে তীর বিদ্রুপের সুরে বৃটিশ 
চরকে বিদ্ধ করে লিখেছেন__ [10৩12900100 1) ম১061151) 0010$010 91 

00০ ৪০৮1০০৮০00৪ ৪0:0০10165 ৪11566 00 108 0926] ০00000100৩0 

05 006 10577561005 40 1107019, 250 0106 16000006107) 00 02 06815 ০020 

০ 026 050016*০6 [19019. 10, 50205600161) ০৪19 1900 5401158 (10036 
ভ10 10855 8000160 মণি 996]181) 010880061.৮২৯ অন্য একটি 

প্রবন্ধে তান বলেছেন ষে বিদ্রোহী 'সিপাহীদের অত্যাচার সম্পকে ইংরেজের এক্ন 
উচ্চকণ্ঠ চিৎকার অর্থহীন। স:সভ্য পাশ্চাত্য দেশগুলির হাঁতহাসে অন্যর্প 
অত্যাচারের দক্টীস্ত পর্যাপ্ত রয়েছে--“16 15 ০0170615960 07 ৮ 0706 008 
0065 0010165 01 006 1170181) 1219618 ৪15 1110108181160 11) ৪0:0০, 

[7115 1৪ 01660 105 005 £213679601) আ 131০) 1085 1850 50০০০৫৪৫ 006 

21101506116 06101050181 58100709181) 2100 105 0102 501060- 

091218650৫6 0106 08061 [২0059581989 28100 08 056 1200) [80180০98- 

015 0£ 8186115. 7105 10005660106 01 080016 জর 820 
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20016 01081 2. 081:2116] 1) 0106 10101151960 ৪170. 50700165560 150০0145 

0: 0006 ০150)6 01 2৮615 05111550 18০৪9 ৮৩০ 
ক্ষুব্ধকণ্ঠে হরিশ প্রশ্ন করেছেন বিদ্রোহ দমনের নামে কতকাল ইংরেজ এমন 

অত্যাচার চালাবে ! 10105 08011590109 06 6116 ০0181705+ প্রবন্ধে তান 

লিখলেন £_-“৬/০ :825 006 2৪501066 1085 001১6 108 01005. 1700101158 

102 70671090 0105 22001051001) 0112 19617 ৮৮৪5 897720060. 0151] 

91010116728 [981915860. 1001) 00০ 45711] 0£ 616 (036156181 ৪9 

6106 5012 19. 400 08] 23621061515 108৮০ 1080 16550791016 £8015- 

০0101) 0 00611 জা111ও. ০ 00816211595 0261) ৮210. ৬1015 

11065 01 %1119809 10956 10521 00000 0৮৮10. 791 21169 0102 06555 

0856. 17026] 01:09107617660 ড্য110. 1)81081178 1062:581)155 55130168215 

06830000101) 1785 0661 17150600016 11) 50811901017) 00: 8200 

[09:582.01695, 17105 10110009511 29000160165 119৮6 10661) 1[6৬210£50 11) 

10170. £ঠা)। 01061 00 0180117179.06 76০06600116 ৪0115 1৭ 

10100906110 1795 10661) 0611060 25 £01677101)077.717175  81290681 

০1782166 0786 013 &181]াড ০০110 10101 2591151. 0106 01 080 98 

50810550020) 25 6108 176: [60715560 2৪ 101000016597 ৪00 815 

10115010615 ” 

উপরে, আলোচনায় আমরা দেখলাম 5গাহঈ বিতোহেব যে কাবণ হপিশের 
চেতনায় ধরা পতল তাব সঙ্গে*আধুনিক এীতহা!সকরা একমত পোষণ 
বববেন। গসপাহা বিদ্রোহেষ গণচাঁবতও তনুধাবন কবোছিলেন তিন । এগুলি 
'ত'র ইীতিঝাচক ভামকাঁ। জমকালীন অনানা বাঙালী বাদ্ধিজীবীর সঙ্গে তুলনায় 
এ বষষে অ5পাথক িতান। তনু শেষ পর্যন্ধ 'দ্বধামুন্ত তিন নন । এ 'ছ্বধ। 
অবশা জমবালীন যূগেরই দ্বিধা | 

তাই জাদ্প্রুতক কালের এবজন জালোচক প্রশ্ন তুলছেন £ "হরিশ মহাবিছ্রোহে 
কোন পক্ষ নয়েছিলেন ০ উপরোন্ত 1বঞ্টেষণের ধাবান্ত য্যান্তসংগত বান্তায় এাগয়ে 
নিতে হজে অবশ্যই হরিশকে সমর্থন করতে হবে িছোহই দের, বিরুদ্ধতা করতে 
হবে '্রিউশ সাম্রাজাবাদের * ূ : | 

“বং এই হুল প্রশ্নে এসেই তব শ্রেণী চত্ত্র্ট পরিকার হখে যায়। তিনি 
মহাবিদ্রোহের মূল বাণ 'নয়ে, ভার ব্যপক চিত্ত নিয়ে ঈলচেরা িস্টেযণ করতে 
পারেন) বন্দ যে মৃহূতে ঈমঞ্গন অঙ্ম্নের প্রশ্ন ওঠে, ভখনই তান 'বনা 
“ধায় 1৫ *য় বটিশেব গক্ষ নেন । এ বাবদে তন মুন্তকন্ঠ। 

«একটা প্রশ্কু উঠতে পাবে। হাঁতশ ক সামন্তদের অনুপ্রবেশের জনোই এ 
[বাড্াহের এত প্রবল খিরোধ্তা বরেছেন 2 মধ্যযুগীয় সামস্থতন্রের প্রাতীনধ 
ব* দেশস্জ রজা 5হাবচোহে তংশ নয়েছেলে, এবং বহুলাংশে তাদের বিবাদ 
ছানবতার জনই মহাবাদ্রাহ ব্যর্থ হয়েছজা। কজেই গুগ.তশসল ইংরেজ আক 

১৯৬ 



প্রীতিক্রিয়াশশল রাজন্যবর্গের মধ্যে ইংরেজকে বেছে নেওয়ার জন্যে, অনেকে বলে 
থাকেন, হারশকে দোষ দেওয়া যায় না। 

'“কল্তু ঘটনা এর বিপরীত । তানি সর্বানস্তঃকরণে এ সামন্তদের হয়েই কথা 
বলোছলেন, এই ভেবে আনান্দিত হয়ৌছলেন ষে সামন্তরা ছিলো বলেই শেষ আব্দ 
বিদ্রোহ ব্যর্থ হতে পেরোছিলো । তিনি লখেছেন,-- 

4৯1) 0186 100 1085 8000160 0136 11701065155 06 006 16৬০1 ৪10 

0176 1815601:5 01 158 510010655810105 ছা1]] 80010 0086 00 0102 0016180- 

৪1311, 2000 811, 88518102106 2100 02৬090101০0 ২811৮ 5. 10180065 ড/9.৪ 

0106 581৮80107 ৪ 1170019 070] 010০ 52105 5819.00105 10381101501 5., 

| 'ভাবানুবাদ ৪ বদ্রোহের ঘটনাবলী ও তার দমনের হীতহাস ভালো ক'রে 
পর্যালোচনা ক'রে দেখলে সকলেই স্বীকার করেন যে “সপাহী দুর্যোগের” হাত 
থেকে ম্যান্ত পাওয়াব জন্য ভারতবর্ষ প্রধানতঃ নোটব্ রাজন্যবর্গের বন্ধূত্ব, 
সহাধতা, শুভেচ্ছা ও একাগ্রতাব কাছেই ঝণী । ' ২রা সেপ্টেম্বর, ১৮৫৮ ; 
পৃঃ ৬৪ )] | 

“রই ঝিণ' পাঁরশোধে অবহেলার জনা হারশ 'ব্রাটশ সরকারকে সমালোচনা 
করেছেন ধ্বেহেতু তারা রাজনাবর্গের এহেন এীতহাঁসক বীরত্ব ও কীতত্বের উপযদু্ত 
স্বীকাতি দিতে গবরাজি, তবে তা্ডে কিছু এসে বায় না, বলেছেন হারশ ; কারণ 
“0106 10010610181 009,125 01 7)81800 [91] 10 15001065 010611 

01790198,9860 5€11565, 1385001 চ7811 0৪ 70000 00 06৮05 1927 

78568 00 60611 5105 ' [ ভাবানুবাদ £ ইংল্যান্ডে সাম্রাজ্যিক ( 1801961891 ) 

মাহমা যাঁদ এদের এই অভূতপূর্ব সেবারণ্উপযুস্ত পুরস্কার 'দতে অপারগ হয়, 
ইতিহাস স্বধং ৩বে সগর্কে পাতার পল পাতা অলংকৃত কববে এদের গৌরবগাথা 
কতনে। (এ) & 

“কেবল বৃহৎ রাজনাবর্গই নয়, জীমদারদেব হয়েও প্রবল ওকালাত করতে 
ভোলেনান তান । জাঁমদাষদের প্রাতি বৃটিশ বাহাদুরের অকরুণ আচরণে প্রায় 
ফোখে-জল-আসা কর্ল্টম তান লিখেছেম, * [196 255700150215 91006 17৬165106 

0150100 1885০ 81৮5] 515616215 10 036 [21000929195 7110 জা 

075৮6) 60008 [06111 65 0০ ৬1091617565 0: 006 000085615*7175 

16511778 13101 00001006650 0176 ৪০6 78 0736 06 £51910117 1958155- 

4৯ 06901016 £5511176  015155 ৪700 25006 00005 ৪75 0150001006৫1% 

ত1)00160 6০010758156 16 1900 £61067005 50285206180). | ভাবানুবাদ £ 

দিল্লীর ?বদ্রোহীরা যেসব ইউরোপায়কে বলপ্রয়োগের দ্বারা িবতাঁড়িত করোছলো, 
তাঁদের আশ্রয় দিয়োছলেন মীরাটের জাঁমদারেরা ।--*নির্জেজাল বাজভাঁন্তই তাঁদের 
এ কাজে প্রণোদিত করেছে, আর এই ষখন তাঁদের মনোভাব ও কর্মের পারচয়, 
তবে নিঃসন্দেহে তাঁরা, উদার না হোক অন্ততপক্ষে মানবিক বিবেচনার দাবী 
রাখেন 1” (২১ শে মে ১৮৫৭ : পৃঃ ৫) 1৬১ 

০২০] 



বন্রোহে অংশগ্রহণকারণ সিপাহীদের “হত্যাকারী”, 'ঘাতক' বলে আখ্যা 

[দিয়েছেন তিনি, দাবি করেছেন তাদের শান্তি 5/৩ ৪6 1500 8৫০০8068 601 

1613161)6 10968570165 107) 0050155 :08109705 005 ৪৫906107. ০1 

$017066106 07588, ৪ 178৮6 10 85109015101 00121:061815,৮৩ অন্য 

আর এক প্রবন্ধে বিদ্রোহীদের ক্লোধকে--40810 50785 01 010£58.501011)8 

৪1581 বলে উল্লেখ করে ন্যায়সঙ্গত শান্তি দাঁব করেছেন--10176 01006 $৪ 

02108101500 ০9156 91161) 006 08810 06 0113191011)6 03600510061 

5170010 ০৪ 650106159 00017. 59806108008115 ৪100 10 0116 90100 ০0: 

0016 '1080106.৩৩ 

[সিপাহী বিদ্রোহের ব্যাপারে শেষ পর্ন্ত হরিশ যে বৃটিশ প্রশাসনের 

পক্ষাবলদ্বন করেছিলেন তার সাক্ষা আছে তাঁর জীবনচাঁরত গ্রন্ছে। রামগোপাল 

সান্যালের বক্তব্য প্রস্্গত উদ্ধাতযোগা £ শাঁসপাহনী বিদ্রোহের সময় ইংরেজ ও 

এদেশশীয়দের মধো ঘোর মনান্তর জান্মিয়াছিল । তাঁন এই সময় বিদ্রাহ-শান্ত ও 

ইংরেজ রাজার প্রাতি জনসাধারণের ভান্ত যাহাতে অচল থাকে তাহার জন্য লেখনা 

চালনা করিয়াছলেন ।”১১ অনন্র,প উীন্ত করেছেন [শবনাথ শাস্নী -হাশর। 

[তাঁন িখেছেন-_পো্রিয়ট সারগভ' সয্যন্তিপূর্ণ তেজাস্বনী ভাম়াতে কর্তৃপক্ষের 

মনে এই সংস্কার দ্ঢরুপে ম্াদ্রত করিবার প্রয়াস পাইলেন যে*' প্রজাকুনী ইংরাজ 

গবর্নমেণ্টের প্রার্ত কৃতজ্ঞ ও অন:রন্ত এবং তাহাদের রাজভীন্ত আবচঁলত রাহয়াছে। 

.. পোষ্রিয়ট এই জময় এদেশশয়গণের আঁদ্বতীয় মুখপান্র হইয়া উঠিল ।..'রাজপুরুষ- 

গণের [নিকট ইহার আদর বাড়িয়া গেল । এরূপ শুনিয়াছি পৌঁট্রয়ট বাঁহর হইবার 

দিন লর্ড ক্যানং-এর ভূতা আসিয়া পৌন্রয়ট আঁফসে. বসিয়া থাঁকত প্রথম 

কয়েকখানি কাগজ মুত হইলেই লইয়া যাই 5 1৮3৫ 

1সপাহদ বিদ্রোহের প্রথম শহাঁদ মঙ্গল পাণ্ডে স্ঘ্বন্ধে হরিশের বস্ময়কর 

নীরবতা আমরা লক্ষ্য কাঁব। ১৮৫৭ সালের ৮ই গরপ্রল মঙ্গল পাণ্ডেব ফাঁস 

হয়। ৯ই এ্রীপ্রল সে ঘটনা উল্লেখ করে হাঁরশ সন্য'ীবভাগ ঢেলে সাজানোর 

প্রস্তাব দেন । ( 7016 2105 11001596100) চাহ 0106 01100010052210055 0 0106 

€7065 6 ০1687 07 0662106, 1613 0090 002 ৮1016 ৪5866100041 0৮1 

[11115875 0168015801090 51590]0 096 160850. 110 11501080101) 

83010 150 10167 7০ 150818” ) ৩০শে এাপ্রল এবং ই মে তান সৈন্য- 

(বিভাগ ঢেলে সাজানোর প্রস্তাবে আরো বিশদ করে বলেন--416 ১5৭ 20005 819. 

07802১ 2)501000615 1060565881% 00 17)016885 €0০ 80061550101 006 

চ00196810 00108 10 10701810005 9৪০010. 019,06১ 0102 50161/50 

0৫6 0006 500 ৪1005 /0056 106 72000০60. 70706 066 1500চা 09819 

০০ 76 72806 17 006 53006 0£ 028061806 006 56105 ৪2005 *"-ত7100 ৪ 

15:6০ দু: 0:09681) 0102, 9. 19782 10001201060 06 0001019688 502001001$52- 

01080, 0980218 [07150 2] ৮85 10 €0019102.+ 
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দরাময় ক্যানং-এর 'দয়ার' উপর আস্থা রেখেছেন 'তাঁন। 'লিখেছেন-_ 
0০817107088 01650061005 চ1]] 0065 01056 006 58158610001 006 

চ60817517 1708106 8510 1085 10:০9560 00০ 58180101006 00215 [1)01810 

1165. গাবর্নর জেনারেলের বিদ্রোহ সংক্রান্ত কার্যক্রমের মধ্যে 'বিচক্ষণতা 
দেখতে পেয়েছেন--20 20 15611706 00৬ 8611008 200 65100106186 ০০০ 

02০6 ০06 018০ 0305৬510501-05061-88 500008505 5৪1৮ 695০0100180] আঃ) 

006 1011908198০ ০06 177165001051015 15015100918, 00611810008 

80081510015 10 8191056]5 8061065 2100 0650116101075, 10101) 1 

1100178০120, 00010 1000 1911] 06 86111:1108 00100910061 00 0010061 

15015090100 15616 ৪£৮7-৮৩৬ ভারতবর্ষের ইংরেজ 'রাঁভীলয়ান ও আ্ফসাররা 
সরকারপক্ষকে যেভাবে আক্রমণ করেছেন তাতে হাঁরশ বেদনাবোধ করেছেন--“[0)6 
(০৮118036116 02081096  81 0600 01 %11016170 2605800 101 00920- 

1811)0776 0086 005 0০০001০ 0£ [17019 ৪ 1915০ 18৫ [001 11960) 2150 

0986 2) 0068০ €05150 0568 50105391020) 8৪ 006 10 01061 

68611588৮৩৭ হারিশের মতে ভারতবর্ষের এক শ্রেণীর ইংরেজ _-“ি০০- 
005018]1 ০188" (“বেসরকারী এই ইংরেজ" ঠিক কারা সে সম্পর্কে অবশ্য হরিশ 
বাঁধবন্ধ 1কছ_ মন্তব্য করেন নি )-ক্যানিং এবং প্রশাসন সম্পর্কে হট্টগোল তুলছে, 
বিদ্রোহের সুযোগ এরাই নিচ্ছে।, তীব্র ব্যঙ্গ করে হাঁরশ এদের সম্পরকে বলেছেন--- 
“90580 06 21910107865 00511 85010165 -ত0:01) 006 (০০91 €০0 

?1091176 8010 100 81500011569 ৪170 91035106 01)6 13905568০0৫ 096 

501]. 1196 010061178৬০ 81769 05 12217 €30012:060 2130 ০6 10106 

01706186661 ৮111 00621: 0০*০00০ 5717811591) 080015 1) 00611 00০ 

০010875. [1,010 02121011076 ৪৪ 016 5020181 001800 01 00611 

11)0101)95100.৮৩ ৮ 

শস্পাহী বিদ্রোহে হরিশচল্দের ভূঁমিকাকে কেন্দ্র করে এীতহাসিকদের মধ্যে 
মতপার্থক্য রয়েছে । *কেউ এর মধ্যে হাঁরশের সাম্রাজ্যবাদ 'বরোধী ভূমিকা 
দেখেছেন৩৯, কেউ বলেছেন যে *হরিশ মনে মনে বিদ্রোহীদের সমর্থন করতেন, 
সেন্সার ও নিপীড়নের হাত থেকে পারত্রাণ পাবার জন্যই 'তাঁন মূখে বিরোধতা 
করেন।৪০ আবার বিপরীত মতও আছে। শ্রীবনয় ঘোষ লিখছেন যে, 
বিদ্রোহীদের প্রাতি লেশমাত্র সহান:ভীতি হারশের ছিল না £ “15 015501% £০0 
৫150611) 2 1৪5 06 95081090195 001 0176 10২01156615 17 771 0. [2 
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00 062)070502066 056 10591 8150 06550010706 006 [25019 

[010065১0106 281001150615 ৪150 036 7525/15 0:58660 6053660 
1010016 ০1955, 021010019115 005 36085115, 00 005 737101810 01615. 

[066 23 ০68851558 0000060106 06 0176 01:060000. 9940 9£ 07০ 
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০:1508115100060. 07000511560 16561:61706 601 5:1781151) 15750100- 

01008) 7001201021, 12658] 2া)ন 6001002060) 2৪ 12730000060. 01315 

7৪৪ 190 01১০ 0001) 01 ০1600761005 (01210106, ৪৬ 960141071815 

০15৪0502104 ০016158050 175 005 6100: 0£ [3 0. 10 0:0599 01090 

০ 216 2 005013-091011)6 0601016, 0810100018115 015 ০01708660 
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45883136৮8১ 

শ্রীঅচেনা মিত্রের মতে হারিশ বিদ্রোহের পেছনের অর্থনোতিক কারণ বা জন- 
সমথণনের প্রসঙ্গ আলোচনা করে আদৌ শ্রেণীস্বার্থের বিরোধিতা করেন নি।*২ 

কল্তু হারশের শ্রেণীগত অবশ্থানটাই তো বিতকের বিষয় + তাঁর জীবন ও 
জীবিকার আলোচনায় দেখা গেছে যে ব্যাক্গগতভাবে স্বচ্ছল অবস্থার মান্ষ তান 
ছিলেন না। অথচ তাঁর সময়কালের বহ পৃবেই অনেক বাঙালী বাদ্ধজীবী 
ইংরেজ সংশ্রবে ধনে-মানে প্রাতপান্ত লাভ করেছেন । নজে ভস্বামন ন্ হয়েও 
বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সদস্য ছিলেন তান, তথাপি এই সংস্থার স্বাধীন 
সদস্য অপেক্ষা অনেকটা যেন চাকুরীজীবীর ভামকা ছিল তাঁর । হিন্দু পো্রয়টও 
সর্বাংশে বৃটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের মুখপন্ত্র হয় নি। তাছাড়া জারো 
একটি প্রশ্নও আমাদের 'বচালত করে । ল্লীরশ যাঁদ প্রকৃতই ভূস্বামী স্বার্থে 
উৎসগাঁকৃত প্রাণ হন তাহলে তাঁর মতযুর পরে সেই ভূস্বামীরা কৈন তাঁকে শ্র্নন- 
ভাবে বিস্মৃতির অতলগভে নিক্ষেপ করলেন ! 

আসলে হাঁরশের রাজনোতিক চিন্তার দ্বিধা দোদ-ল্যমানতাই সিপাহী বিদ্রোহ 
সম্পর্কে তাঁর দ্বিমুখী বন্তব্যের গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা । যে বিনয় ঘোষ তীৰ ভাষায় 
হঁরিশের ব্টিশ তোষণকে নিন্দা করেছেন সেই বিনয় ঘোষই 'একই প্রবন্ধের 
উপসংহারে তাঁর চিন্তাগত দ্বিধার কথা স্বীকার করেছেন £$ 4006 ০1800? 
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[সিপাহী বিদ্রোহের রাজনোতক তাৎপর্য হারশ সম্পূর্ণরূপে হৃদয় করতে 
পারেনন। অন্যান্য বাঙালী বাদ্ধজীবীর মত সিপাহী বিদ্রোহ সম্পকে তান 
ভাতি-উপেক্ষা পোষণ না করলেও এ ক্ষেত্রে তাঁর ভূঁমিকাকে সাম্রাজ্যবাদাঁববোধী 
ভূঁমকা আখ্যা দেওয়াও বোধ কাঁর সঙ্গত নয় । অন্যান্য বাঙালন 'শাক্ষিত মধধগবত্ত 
শ্রেণীর মত তানও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে জাতীয় স্বাধীনতা বিষয়ে রোগাণ্টক 
কল্পনা পোষণ করলেও তা সব্িয় ইংরেজ 'বরোধিতায় পর্যবাসত হয় 'ন বাস্তব 
কারণে । তিনিও, ১৮৫৭-৫৯ সালের িদ্োোহকালণন পাঁরাবশে মনে করতেন 
ষে নয়মতাঁন্দিক আন্দোলনের মধা 1দয়ে ইংবেজের শোবধ্ণ-অপশাসন, বৈষমা ও 
নর্বাতনের অবসান ঘটবে এবং সেই সঙ্গে স্বঞ্জেণীর মূল দূবলতাও [তান অনুভ্ভব 
করোছলেন 15৭ 

[সপাহী বন্রোহ আয়ত্তে আসার পর ইংলশ্ডের পালণামেণ্টে ঈস্ট ইাণ্ডয়। 
কোম্পানীর হাত থেকে ভারতের শাসনভার মহারাণীর হাতে নাশ্ত হবার প্রন্তাব 
গৃহীত হলে 'িম় ঘোবণাপন্রাট প্রকাশিত হয় £ 

শ্রীল শ্রযুক্তা মহারাণী কুইন ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা পত্র 
আলাহাবাদ ১৮৫৮ সাল, "১লা নবেম্বর সোমবার 

শ্রী্ু্ত গবর্ণর জেনারল বাহাদুর শ্রীপ্রীমতী মহারাণণর আজ্ঞা পাইয়া, ভ্রীষ্ঠ্তী 
সহারাণীর অন:গ্রহসূচক ঞই ঘোষ্ণাপন্ন ভারতবর্ষের রাজগণ ও সম্্সাধারণ 
লোকের নিকট প্রকাশ কারতেছেন। 

ভারতবর্ষের সকল রাজা, সন্দ্দার ও সব্বপাধারণ লোকের মান্নিসভাধন্ঠিতত 
শ্রীপ্রীমতী মহারাণীর ঘোষণাপন্ । * 

আঁম শ্রীশ্রীমতা মহারাণ? ভিক্রোরিয়া ' পরমেন্বরের অনুগ্রহে, গ্রেটাবুটেন ও 
আধ়াললণ্ড সংষুন্ত রাজ্যের এবং ইউরোপ, আসিয়া, আঁফুকা, আমোবকা ও 
অস্ব্োলয়া দেশের ,অন্তঃপাতা এ সংষ,ন্ত রাজ্যের যে সকল স্থান ও লোক ছে, 
ভতসম.দয়ের অধীশ্বরী ও ধর্ম রাঁক্ষকা | 

ভারতবর্ষের মধ্যে যে সকল কাধের ভার এতৎকাল পর্য্যন্ত আমাদের নপক্ষে 
কোম্পানা বাহাদুর নির্বাহ করিয়া আসিতেছেন, সেই ভার পার্লামেন্ট রাজসভার 
পারমাঁথক ও সাংসারিক লা” সাহেব ও কমন্স সাহেব মহোদয়গণের পরামর্শ ও 
সম্মাতরুমে, আমরা নানাবধ গুরতর কারণে আপনাবাই গহণ কাঁরতে ্ছির 
কারয়াছি। 
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অতএব আমরা এই ঘোষণা পত্র দ্বারা সকল লোককে জানাইতোঁছ ও প্রকাশ 
করিতেছি যে, আমরা পূব্বোন্ত সভার সভ্যগণের পরামর্শ ও সম্মাতক্রমে উত্ত 
দেশের কর্তৃত্ব কার্ষেযের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছি । উন্ত দেশের মধ্যে আমাদের 
যে সকল প্রজা আছে, তাঁহাঁদগকে এই আদেশ করি যে তাঁহারা সকলেই বিশ্বন্ত 
হইবেন, ও আমাদের ও আমাঁদগের উত্তরাধকারীগণের নিকটে রাজভান্ত প্রদর্শন 
কারবেন, ও আমাঁদগের উত্ত দেশের কর্তৃত্ব কার্যে আমাঁদগের পক্ষ হইয়া নিবণহ 
করিবার জন্য, আমার ইহার পরে, সময়ে সময়ে, যাঁহাদগকে নিযুক্ত করা উচিত 
জবান কাঁর, তাঁহাদের আজ্ঞার বশে থাকিবেন । 

আরও আমরা আপনাদের বি*বাসযোগ্য ও ক্লেহপান্র পারজন ও মন্ত্রী শ্ীবন্ত 
চাল জন ভাইকাউণ্ট ক্যাঁনং সাহেবের ভন্তিগ:ণ, ক্ষমতা ও স্বিবেচনার উপর 
বিশেষরূপে বি*বাস ও নির্ভর কাঁরয়া, তাঁহাকে অর্থাৎ উত্ত শ্রীষস্ত ভাইকাউপ্ট 
ক্যাঁনং সাহেবকে আমাদের উত্ত দেশের প্রথম প্রাতানাধ ও গবর্ণর জেনারেল করিয়া 
আমাদের নামে উত্ত দেশের কর্তত্থ কার্ধা করিবার ও আমাদের নামে ও সপক্ষে 
সাধারণ নতে কার্ধয করিবার জন্য 'নযূন্ত করিলাম । 'কন্তু আমাদের রাজ্যের 
প্রধান একজন সেক্রেটারি সাহেবের দ্বারা যে আজ্ঞা ও 'বাঁধ সময়ে সময়ে আমাদের 
[নকট হইতে পাইবেন তান তাহা বলবৎ মানয়া কার্য কারবেন। 

কোম্পানী বাহাদুরের অধীনে দেওয়ানী ও সৌনক কর্মে যে সকল লোক যে 
যে পদে এইক্ষণে নিযুক্ত আছেন; তাঁহাদগকে আমরা স্ব স্ব পদে বাহাল রাখিলাম, 
কিন্তু তদ্বিষয়ে আমাদের যে কোন বাসনা ইহার পর প্রকাশ হইবে, ও যে সকল 
আইন ইহার পর 'বাধবন্প করা যাইবে তাহা বলবৎ মায়া কার্য্য সম্পন্ন হইবে । 

ভারতবাঁর রাজগণকে এই কথা জানাইতোঁছ ষে কোম্পানী বাহাদুরের দ্বারা, 
কিবা তাঁহাদের দত্ত ক্ষণতান:সারে এ রঃগগণের সঙ্গে যে সকল সন্ধি ও প্রাতজ্ঞাঁদ 
কবা হইয়াছে, তাহা আমরা স্বীকার করিলাম ও তাহা আঁবকল রূপে বজায় রাখব 
এবং রাজন্যবর্গ তদনুসারে যথাবাহত কার্ধা কাঁরবেন ইহা আমরা আশা কাঁর। 

এইক্ষণে ভারতবর্ষে আমাদের যত আঁধকারভুন্ত স্থান আছে তদপেক্ষা আর 
অজ্পমার দেশও আঁধকাব কারন্ডে চাঁহ না। পরন্তু তশমাদের আঁধকারে যে সকল 
দেশ ভাছে, এবং সেই সকল দেশে যে স্বত্ব আছে তাহাব উপর আৰমণের কেহ 
উদ্যোগ কাঁরলে, আমবা অবশ্য তাহার উপযুক্ত শান্ত [দব, ইতিমধ্যে অন্য 
রাজগণের আঁধকাবের কি স্বড়েব উপর আরুমণে অভিমাঁতও 'দিব না। আমরা 
নিজের স্বত্ব ও গৌরব, জম্ভ্রম যেমন মান্য করি সেইরু* ভারতবষাঁয় রাজগণের 
স্ত্বাদও মানা কারব । আভ্যন্তরক শান্ত ও সুশাসনগুণে যে সামাঁজক ও 
অন্যান্য সুখ সমাদ্ধ উৎপহা হম, আশা করি আমাদের নিজের ও অন্যান্য 
রাজগণের প্রজাগণ তাহা ভোগ করিবেন ॥ 

বাজধর্ম প্রাভপালন কাবার প্রাতজ্ঞাতে যেমন অন্য সকল প্রজার নিকটে 
আমর) বদ্ধ আছি, তেম্মীন আমাদের ভারতবষায় প্রজার নিকটেও বদ্ধ থাকব । 
আর ৮ক্শান্তমান পরমে*বরের প্রসাদে আমরা সেই কার্ধয বিশ্বস্তরূপে ও সরল 
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মনে নব্ধহ করিব। খহ্টীয় ধর্ম সত্যজ্ঞান কারি কিন্তু তাহাই বাঁলয়া প্রজাদগের 
উপর জোর জুলুম কাঁরয়া সেই ধর্মমত চালাইবার স্বত্ব ও ইচ্ছা আমাদের নাই। 
ধর্মীবদ্বাস কিম্বা 'ররিয়াকলাপ লক্ষ্য কাঁরয়া কাহারও প্রীত পক্ষপাত না হয় ও 
কেহ ক্লেশ দুঃখ না পায়, ইহাই আমাদের ইচ্ছা । 

ভাইন অনুসারে সকলেই তুল্যর্পে ন্যায়মতে ও অপক্ষপাতে রাঁক্ষত হর ইহা 
আমাদ্রে বাসনা । আর আমাদের অধীনে যাহারা কর্তৃত্ব ভার পাইয়াছেন তাহা" 
দগকে আমরা আজ্ঞা করতেছি যে প্রজার ধর্ম বিশ্বাসে কি আরাধনায় তাহারা 
হন্তলেপ না করেন॥ এইরূপ হস্তক্ষেপ কারলে আমরা অসন্তুষ্ট হইব । 

জ্রার আমাদের বাসনা যে প্রজাদের মধ্যে যাঁহারা উপাত্ত মতে শীক্ষত হইয়া, 
কাধে নিপুণতা ও সত্যানহ্ঠাঁদগুণে গুণী হইবেন, তীহাঁদগকে অবাধে, অপক্ষপাতে, 
জাত. ধর্ম, ও বর্ণ অভেদে সকল রাজকার্ষেয নিয়োগ করা যাইবে । 

ভারতবর্ষের লোকে পৈতৃক যে ভূমিসম্পান্ত 'আধকার করেন তাহাতে তাহাদের 
অতাস্ক মমতার কথা আমরা অবগত হইয়াছি, সেই মমতা ভাঁব মান্য করি ও ভুম 
সম্পর্কে তাহাদের যে সকল স্বত্বআছে তাহা আমরা রক্ষা করিতে চাহ কিন্তু 
গবণ“মেণ্টের ন্যাষ্য প্রাপ্য অংশ তাহাঁদগকে দিতে হইবে । আর আমাদের এই 
ইচ্ছা যে আইন প্রন্তুত করা ও সেই আইন অনুসারে কার্য করার সময়ে 
ভারতবর্ষের যে রাঁতি ও আচার ,ও ব্যবহার পূুর্বকাল হইতে চাঁলয়া আসতেছে 
তাহার প্রাত উপযুক্ত মনোযোগ ও দরান্ট রাখা যাইবে ' 

ল্রাকাজ্ক্ষী লোকেরা ষে অমূলক জনরব বলটাইয়া স্বদেশীয় লোকাদগের ভ্রান্ত 
জন্মাইয়া তাহাঁদগকে রাজদ্রোহী করায় এবং তাহাদের কার্য দ্বার ভার তবর্ষের 
যে কল অমঙ্গল ও যন্ত্রণা হইয়াছে তহাতে আমাদের অতান্ত দুঃখ হইয়াছে । 
সেই বাঞ্জাবদ্রোহ ব্যাপার যুদ্ধস্থলে দমন কাঁরয়া আমাদের শান্ত প্রকাশ হইয়াছে । 
যাহাবা উত্ত প্রকার ভ্রান্তডে পাঁড়য়াছল 'কন্তু এখন প:নরায় কর্তব্য পথে ফারয়া 
আসতে চাহে. তাহাদগের অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাদের দয়া প্রকাশ করিতে 
চাহি । 

ইাওপূর্কে এক প্রদেশে আঁধক বন্তপাত না হয ও আমাদের ভারতবধাঁয় 
রাজের আরও শীঘ্র শান্ত স্থাপন আঁভপ্রায়ে আমাদের প্রাতিনাধ ও গবণর 
জেনারেল বাহাদুর বিশেষ সর্ত অনুসারে (107 ০610817) 6603 । ঘোষণা 
করিয়াছেন যে, যে সকল ব্যাস্ত ইদানীন্তন গোলযোগ সময়ে আমাদের শাসনের 
বিপক্ষে অপরাধ কারয়াছে তাহাদগের আঁধকাংশকে উন্ত সর্শানুসারে ক্ষমা করা 
যাইবে এবং ক্ষমাতিরিন্ত ঘোর অপরাধ সকলের যে গুরুদণ্ড হইবে তাহা প্রকাশ 
করিাছেন । গবর্ণর জেনারেলের উন্ত কার্যা আমরা স্বীকার কারয়া বলবৎ 
রাখলাম । আর নিম্নীলখত কথা ঘোবণা কাঁরতোছিষ্ক 

'রাঁটশ প্রজার হত্যাকার্ষো সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংলপ্ত হইবার অপরাধ যাহাদের 
বিরুদ্ধে সাব্যস্ত হইয়াছে কিম্বা হইবে, তাহাঁদগের প্রতি নায়ধিচারানুসারে দয়া 

শু 
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প্রকাশ করা যাইতে পারে না। 1কন্তু এ সকল অপরাধাঁ ভিন্ন অন্য সকল 
অপরাধীকে দয়া প্রকাশ করা যাইবে । 

জানিয়া শুনিয়া হত্যাকারীঁদগ্কে যাহারা আশ্রয় দিয়াছে কিম্বা রাজাবছোহে 
যাহারা নিতান্ত উদ্দীপ্তকারা হইয়াছিল তাহাঁদগের প্রাণরক্ষা হইবেক ইহা প্রাতজ্ঞা 
কারতে পারি। ীকল্তুযে যে অবস্থায় তাহাঁদগের রাজভান্ত স্খলন হইয়াছে সেই 
অবস্থার প্রাত দৃষ্টি রাখিয়া অপরাধাঁদিগের দন্ড নিরপণ হইবে । এবং যে সকল 
অপবাধ দরাভস!ন্ধাবশিঘ্ট লোকের অমূলক জনরবে বিশ্বাস করিয়া উদ্ভূত 
হইয়াছে সেই সকল অপরাধের প্রতি আঁধকর্পে অনগ্রহ প্রকাশ করা যাইবে 1 

অন্য যে সকল লোক এক্ষণ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ব ধারণ কারতেছে- 
তাহার! ঘরে 'ফাঁরয়া আ1সয়া স্বীয় ব্যবসায় অবলম্বন কাঁরলে আমাদের বিপক্ষে 
তাহাদের যে সকল অপরাধ হইয়াছে - তাহা আমরা অবাধে ক্ষমা কারব ও মনে 
তাহার স্থান দিব না, এই অঙ্গীকার করিতোছ। যাহারা আগামী জানয়ারা 
মাসের প্রথম দিবসের পূর্বে এ নিষম মতে কার্য করিবে তাহারা সকলেই 
আমাদের অন:গ্রহ ও রক্ষা পাইবে ইহা আমাদগের বাসনা । 

পরমে*্বরের প্রসাদে যখন এদেশের মধো শান্ত পুনর্বার স্থাপন হইবে, তখন 

দেশখয় কৃষবাণিজ্য ব্যবসায় আদ কার্যোের উৎসাহ দান, ও সর্বসাধারণের উপকার 
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দেশের রাজশাসন কার্যা নির্বাহ করা হইবে ইহা আমাদের অত্যন্ত বনা। 
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তাঁহাদের কৃতজ্ঞতায় আমাদের পুরস্কার লাভ হইবে । প্রজাদগের মঙ্গলসাধন 
বাসনায় সর্বশান্তমান পরমে*বর আমাদিগকে ও আমাদগের অধীনস্থ শাসন- 
কাষ্যকারীদগকে শান্তি প্রদান করুন 1” 

[ রামগোপাল সান্যালের অনুবাদ ] 
এবার দেখা যাক, ক্ষমতার হস্তান্তরকে হারশ গকভাবে গ্রহণ করোছলেন। 

একবাক্যে একে যে তান স্বাগত জানান ?ন, তার প্রমাণ হারিশ কর্তৃক ঈস্ট 
ইন্ডিয়া কোম্পানীর কমপিদ্ধাতির প্রশংসা । ভারত শাসন স-্পকে* মহারাণীর 
ঘোহণার পরপ্রেক্ষতে কোর্ট অফ গডরেন্ররা যে আবেদন জানান, হারশ 
তাকে সমর্থন করোছলেন । 
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বা নিয়ন্্রণ ছাড়াই কোম্পানীর সাফল্য এক নাঁজর স্াঁষ্ট করেছে । কোম্পানী 
বৃটিশ আধিপত্য বা সম্মান বৃদ্ধি করেছে । সুতরাং তার প্রাতি বৃটেনেব 
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হাঁরশ বলেছেন যে, ইংলণ্ড ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে ঝণী। এই 
কোম্পানী বৃটিশ সাম্রাজ্কে আসমু্র [হমাচল ীবন্তুত করেছে, মারাতা ও 
মোগল শাসনের ধবংসস্তুপের উপর প্রাতাষ্ঠত করেছে বৃটিশ আঁধপত্য £ 
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হারশ আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ক্ষমতাম্াতি 
দল্লীর রাজতন্তের সঙ্গে সম্পক্চ্যাতি ঘটাবে । িডজরোল পনউ ইন্ডিয়া বলের, 
সমথনে ষে বন্তব্য উত্থাপন করেন তার সমালোচনা «রে হরিশ লিখলেন ঃ 
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অবশ্য হরিশ যে ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কোন দোষ ভ্রুটি উল্লেখ করেন নি 
তানয়। হারশের মতে £ 

ক. ঈস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানী কোন প্রাতাঁনীধত্মূলক সরকার নয়। 
খ. ভারতীয় জনমতকেও তা কখনো কখনো অবজ্ঞা করেছে, (7176 24২ 
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গ. সিপাহী বিদ্রোহের ব্যাপারে তারা সমালোচনার যোগ্য (105 ছ.৪8 
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যে হাঁরিশ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হীতিবাচক দকের উল্লেখ করেছেন, সেই 

হাঁরশই 1কন্তু আবার স্বাত জানিয়েছেন মহারাণীর ঘোষণাকে । বহ: প্রবন্ধেই 
[তান এই ঘোষণাপর্রকে প্রাজ্জজনোচিত বলে মন্তব্য করেছেন । যে উদাত্ত মহম। 
ও গাম্ভীর্য ঘোষণাপন্রের ভাষায় প্রোজ্জবল তা তাঁকে মুগ্ধ করেছে। এই উদাত্ত 
ভাষাকে অন্য ভাষায় অনুবাদ করনে তার কতখানি রক্ষিত থাকবে তা নিয়ে সংশর 
পোষণ করেছেন তান । 

১৮৪৮ সালের ৪ঠা নভেম্বর তান এই ঘোষণাপত্র সম্বন্ধে হিন্দু পোঁউ্রষটে 
লিখেছেন £ ২ 
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তাঁর মতে এ ঘোষণা ভারতবাসীকে সন্তোষ দেবে ৷ ঘোষণাপন্র যাঁরা কার্যকরী 
করল্নে তাঁবা যাঁদ ঠিক পথে চলেন শঃভফল অবশ্যম্ভাবী । 
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হাঁরশ আশা করেছেন যে এই ঘোষণাকে সং ও আন্তারকভাবে কার্ধকরী করে 
তোলা হবে। সংস্কারমূলক কাজে কর্তৃপক্ষ অগ্রসর হবেন, ভারতবাসীর সঙ্গে 
সৌহার্দা স্থাপন করবেন, আইনের ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করবেন, এবং সর্বোপার 

শিক্ষা 'বন্তারে মন দেবেন । কারণ শিক্ষাই বৃটিশ সাম্বাজোব 'ভীত্তকে শস্ত 
করবে । 
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সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর স্বদেশবাসীকেও দায়িত্ব গ্রহণের আহ্বান 

১২৯ 

হাঁরশ--৯ 



জানিয়েছেন। মোহগ্রন্ত হরশ মনে করেছেন যে শাসকের মৌখকভাবে ঘোষিত 
সাঁদস্ছার সঙ্গে শাঁসতের দায়িত্বনিষ্ঠা সমাঞ্ঘত হলেই শুভ ফল দেখা বাবে। 
হরিশ লিখেছেন £ “৬৬৩ 1১8৮6 1) 00000 01180 51006 0106 ৪056:6181 
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উপরের উদ্ধ্ তগীল খুটিয়ে পড়লেই বোঝা যাবে যে মহারাণীর খোষণা বা 
ক্ষমতার হস্তা ইর্ে অন্ধভাবে হরিশ গ্রহণ করেন নি ॥ তাঁর মনের কোণে একটা 
সন্দেহ 'ছিল। তাই বার বার তি'ন বলেছেন যে, ঘোষণাপত্র নিঃসঙ্গেহে মহ 

কল্তু সেই মহত্বকে ফল্প্রপ্ যারা করবে তারা কতখানি সং ও যোগ্য হবে সেইটাই 
প্রশ্ন ॥ সাম্রাজ্যবাদের চ'রন্র অথবা শিল্প পঠজ ও বাণিজ্য প্পণজর দ্বজ্ব না 
বুঝলেও হণরিশের এই সন্দেহ", পরীতহাসিক তাৎপর্যবাহী। শুধু সন্দেহ নয়, 
ক্ষমতার হস্তান্তরের প্রেক্ষাপটে হ রশ বেশ দ'ঢকশ্ঠেই বলেছেন ষে, এরপর থেকে 
শাসন ব্যাপারে ভারতবাসীর মতামত গ্রহণ করতে হবে, ভারতীম্গ সমস্যার 
সমাধান করবে ভারতীয়রা ॥ হাঁরশ বলেছেন £ 
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টাকা 
১, [06180 015 10 110019) 090 25, 1959. 151 5: 

২, স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংল! | নরঞরি কবিরাজ । পু. ৬৩-৬৪ 
৩, ভারতী মহাবিদ্রোহ | প্রষেদ সেনগণ্ড। পৃ, ৪-৬ 
৪, 0806] [0015 00108 65০ চ৪৪1170%) ০01 1857-68. 159188 17076. 
7৮, ৪%. কুপ্রকাশ রায়ের প্রস্থ 'ভারতের কৃষক বিত্রোহ গু গণতান্ত্রিক সংশ্া (১ষ)” 
থেকে উদ্ভৃত।। 
৫. স্বাধীনতার সংগ্রা্ধে বাংলা । পৃ. ৬৭--৬৮ 
গু: 08111 76961110701 505 17001%20 0610198, ৪, 5. 080950190. 7. 268 

৭, ভারতীন় মহাবিজ্রোহ। পৃ. ১২--১৩ 
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১৮" ভারতেব কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংখ্রাম (১ম) হ্গ্রকাশ রার। গি' ৩৬৬-৭। 
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৩১. হরিশচন্ত্র মুখোপাধ্যায়: আত্মবিস্বত ওপনিবেশিক বুদ্ধিজীবী । অচেনা যিজ্র। 
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৪০, ]708188 9708816 1০: ঢ79900100, 88186 30000076156 

৪১, প্০56150, 259 

৪২. অচেনা মিত্রের পূর্ববর্তী প্রবন্ধ 
৩, [:0006161, 14-79 

৪8, নব্যবঙ্ে রাষ্ট্রচিস্তার ধারা। ডঃ হধীন্ত্রনাথ তৌধিক। পু. ১২৭-৩* 
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৪৫. 1009 158৮ [001 091070%75 (936190610108*** ), ৮, 116 
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৪৮, 7009 0৪ 10015 131]]. 0010816010)09] 70017068 ( 10০), ৮, 190 

৪৯, 106 71750181718 61010, (100). 0, 249 

৫৯, 100 

৫১, 0009 1১7001520561010 (100). 1০, 144 

৫৯, [1108 1055] 12991726 800 &001:099 (100), 1০. 149 
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॥ লিপাহ্থী বিজ্রোহকেক্ত্বিক উপন্যাস | 

সিপাহী বিদ্রোহেৰ ষতে। যুগান্তকারী ঘটনা বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের গভীবতাৰে শাড়। দেয়নি। 
তার কাবণ আমরা বর্তমান অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করে বেখাতে চেষ্টা ফরেছি। বাংলাৰ 'শল্প সাহিতে। 
এই বিদ্রোহের প্রভাৰ খুব গভীব ও ব্যাপক হয় নি! সিপাহী বিদ্রোহকে কেন্দ্র কবে বে সৰ 

*লখ উপন্তাস রচিত হয় সেগুলি হল £ 

১1 চিত্ব বিনোদ্ধিনী ৷. প্লোবিন্দচজ্জ ঘোষ । ১৮৭৫ 

২। নানাসাহেব। উপেক্্রচন্দ্র মিত্র। ১৮৭৯ 

৩। বিজব। কালীপ্রসন্ন দত্ত । ১৮৮৮ 
৪) চন্দ । শিরিশচজ্ ঘোষ। ১৮৮৭ 

৫। ঝানমীব বাণা' চণ্তীচবণ সেন? ১৮৮৮ 
১। অমব নিংহ । নগেন্দনাথ ওপ্ত। ১৮৮৯ 
৭1 অশোক । প্রসন্রময। দধী। 7৮৯০ 

৮ |. স্বপ্রন্ন্দবং | এবেন্দমোহন ভট্টাচার | ১০৯৮ 

"| নানাসাহেন । দ*নেক্দ্রবৃষাণ খায় . 

বিজ্রোহকে কেন্ছে স্থাপিত করে উরেজ লেখক ”] কিন্তু সগ উপন্ান বধচনা করেছেন। সংখ্যা 
হিসেবে প্রায় পঞ্চাশের উপরূ। এই জাতীয চপন্ঠাসের পেদণাকেন্দ ছিল 

ক) সাত্াজ্যগত এব" জাতীষ প্রয়োজন, & 

থ) ইংলগ্ডেব ভিকটোবীয় পাঠকের চাহিদ। 
গ) ভিকটোবীঘ উপন্টাসের এরতিহ, 
ঘ) বুটিশ লেখক ও পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গিগত এব। 
এউ চতবিধ প্রেরণার মধো লুকিযে আছে আর 'একটি ব্ষয,। রঃ গর্বপূর্ণকাবী এই সঙ 

উপগ্ভাসের ব্যবসায়িক সাঁফলাও হযে উঠেছিল অনিবার্ধ। 
সিপাহী বিদ্রোহকেন্দ্িক ইংবেজি উপন্যাসের সাধারণ বিষয়ঃ নায়ক কোন এক ইংরেজ 

অফিসার, নাযকেব ভাবতে আগমন-_ আগমন পথে জাহাজে বা ভারতে এসে চন্ৃন্দরী ইংরেজ 
রমণীর সঙ্গে পরিচয-নাধক ও নাধিকাব প্রেম সঞ্চাব__নাযক বিদ্রোহের আন্র্তে জড়িয়ে গডল-_ 

যুদ্ধে প্রচণ্ড বীবত্ব প্রদর্শন--উংলগ্ডে প্রতাবর্তন | দি ওযাঈফ এও দি ওয়ার্ড, সীতা, দি সোর্ড অফ 
আডরাল প্রভৃতি কিছু উপন্য।দেৰ পবিণতি অবস্থ বিযোগান্মক। বিযোগাত্তক পাঁবণতি ভিকটোনীয় 

আদর্শেব সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ । এইসব উপন্যাসে যুদ্ধদৃষ্ঠে বৃটিশ আধিপত্য স্প্রতিষ্টিত। অধিকাঁংশ- 
ক্ষেব্র্ে রো ভিলেনবপে চিত্রিত করা তত। এক্ষেত্রে বুটিশ ইতিহাসিকদেব সঙ্গে 

উপন্যাঁসিকদেব নিব্ড দৌ সাদুণ্ঠ) | 

সিপাহী কিদ্রোহকেন্দিক উ ই দুবভী চপন্যা7যর প্লট দিধাবিভত্ব। একদিকে আছে ইতিহীস 
অণ্শ, অন্যদিকে আছে কালনিক (প্রমেখ্যান ' কিজ এই দুই অণশেব সময থুৰ ঘন্ষ্ঠ নয। 

স্ুচেব আদশকে এ রা সামনে রেখেছিলেন বটে কিন্তু 'থাথ এতিহানিক উপন্যাস এরা বচন। করতে 

সস 

৯৬» ক ৮৯ 

১৩ 



পারেন নি। যোটামুটি এগুলিকে পীরিয়ড নভেল আখ্য। দেওয়া যায়। কিছু কিছু উপন্তাম অবগত 
রচয়িতাদের তটস্থ দৃ্িতঙ্গির গুণে সামাজিক ইতিহাস হয়ে উঠেছে_যেমন ক) ফ্লোর! আ্যানি র অন দি ফেস অঞ দি ওয়ার্টাস, খ) মীন্ভোজ টেলরের সীতা, গ) প্যারিসিয় ওয়েন্টওয়ার্থের দি ডেভিলস উই । 

এই ধরণের উপন্যাস শিল্পস্ৃষ্টির দিক থেকে খুব সার্থক নয়। একান্তভাবে বহিঃপ্রেরণ। নিওর কোন সাহিতাই শেষ পর্যন্ত সার্থক হয়ে উঠতে পারে না। 'শক্ৃপ্টিগত ব্যর্থতার কারণ এ ধরণের উপন্যাসে সহজেই দৃষ্টিগোচর হয ; 
ক) বিববণধার্ষিত!, 
থ) চরিত্রগুলি স্থিব, বিবর্তনধমী নয়, 
গ) চারত্র-চিত্রপ উপশ্যাসিকের মুখ্য অভিপ্রায় নয়, মূল অভিপ্রাষ 'এডভেক্কার এবং উত্তেজনার শা হৃষ্টি, 
ঘ) বাহিরের ঘটনার প্রভাব, 
ও। নাযকেব বিদ্রোহ দমনে জড়িরে পড়ার পব নাধিকাচরিত্র প্রার-উপেক্ষিত। 
বিভ্রোইকেন্দ্িক প্রথম পযারেব ইংরেজী উপস্থাসেব কালদীহ। ১৮৫৭-৯০। এই পর্যায়ের ওপম্যদিকেব। অধিব্াংশই প্রত্যক্ষ ঘটনার সঙ্গে গরডিতাঁছিলেন ভাঈ এ সময়েব উপন্যাসে কল্পনার 

অংশ কম। ৮ 

এ পায়ের প্রথম উপন্যাস দি ওয়াইফ এও দিওয়ার্ড। লেখকেব নাষ এডওয়ার্ড মানি। 
তৎকালীন ক)াশটোন“মেক্ট জীবনেব চমৎকার চিত্ররূপ আছে এতে- আছে কানপুব হত্যাকাণ্ডের 
বিবরণ। দ্বিতীষ উপন্যাস চাইন্ডগড ইন উত্তিয়। এক ইংরেজ আঁফসীরপত়্ীর রনী । ৰিপ্রোহের 
পৰিপ্রেক্ষিতে ইংবেজেব প্রতিহিংসার বিবরণ আছে মরিস ডেরি-তে। জেমস গ্রা্টের ফার্ট' লাভ ও লাঞ্ট লাভ উপন্থাসে বিদ্রোহীদের বড়যন্তর, সেন্সজীবন ও নি শব ৰাস্তব চিন্ত পরৰেশিত। মীডোজ 
টেলরের সীতা! নানা কারণে উল্লেথষোগ্য? এন্টপন্তাসে এক দেশীয় রমনী--দীতার সঙ্গে উংরেজের 
প্রেম ও বিবাহ বর্ণিত হয়েছে। টেলরেব দৃষ্টিভঙ্গি নিরপেক্ষ__হয়তে। এই নিবপেক্ষত। কিছুটা শিল্প- 
সাফল্য এনেছে । এতে চরিত্রগুপি জীবন্ত, স্থচিত্রিত | নুরপুরেব হঙ্গবঙ্গ সমাজের বিবরণ শ্পষ্টোল্ছল। 
এছাড়াও প্রথম পর্যাযের উপন্যাসের মধ্যে আছে হাফিজ আলার্ডের নারগিস, এলেটে লষ্ট লিংক ইন 
ঘি ইয়ান [মিউটিনি, জর্জ-চীশনের দি ডিলেম!। ট্রার্মডেলের দি আফগান লাইঞেব পটভূষি বিস্তৃত 
_ল্ীরেন্স কলণাভা ওলগুন। ওয়াহাৰি আন্দোলনে গুকত্বপূর্ণ বিবরণ এতে আগ্ে। গিজেনের 
'দিরানে' উপগ্তাসে আছে আছে ঝাদীর রাশীব চিত্র। তবে নিঃসন্দেহে সে চিত্র বিকৃত ।*** 
বাণীতে কাপুরুথ এবং হিংস্র করুবই আকা হয়েছে । ভি এইচ. টমাসের দি টাচষ্টোন অব পেরিল 
পন্থে হাজিগঞ্জের বাণ্তৰ বিববণ আছে এবং ভাবতে বৃটিশ সাআাজোক্স সংকট ও সংকেতিত হযেলে ! 

ৰিভ্রোহকেন্দিক হংবেজীন্ডপন্তাসের দ্বিতীয পর্ধায়ের কালনীমা ৯১৮৯১--১৯*৯। এ পর্বে 
বৃটিশ সাম্রাজ্য বহু বিস্তস্ভ। আযাংলো! নযঢাকনন জাতিব গর্বও বিস্তৃত হয়েছে। আব. উ, ফরে্টের 
এইট ডেজ, জি- এ. হেণ্টির বজুর, দি জাগলাঁর, মা কসওয়েলের গ্রেব ইশ দি হাট আবদি টর্ণ, এইচ. 
এম গ্রীনহাউএর দি বাউ অফ ফেট, জে, ই. মাডকের দি ষ্টার অফ ফরচুন, ইত্যাদি উপন্তাসে 
সমকালীন বৃটিশ জাতির গর্ব এবং শ্রেষ্টস্বণোধ প্রতিফলিত। 

তৃতীয় পর্যায়ের কালসীম! ১৯১৭-৪৭। এ সময়ে বিদ্রোহের 'মীথ' হাস পেতে থাকে | ঞাঁর 
কারণ-_ 

ক) অগ্রতিহত সাআজ্যেৰ দুর্লতা-প্রতিপার্ক ব.ঘর যুদ্ধ, 
থ) নৌশক্তিতে বৃটিশ আধিপত্য হাস, 
গ) ছুই সঞ্িচুক্তিতে ইউরোপ দ্বিধাৰিভন্ত--ইংলও বিচ্ছিন্ন, 
ঘ) ইংলগ্রের অভস্তেরে সামাজিক অশাস্তি-ধ্ঘট। 
এই সব কারণে এ পর্বে বিপ্রোহকেন্তি ক উপন্য।নের সংখ্যাল্পতা। উল্লেখযোগ্য উপগ্ভাসের মধ্যে 

আছে লীডনী শ্রীয়ারেয় দি কীপাদ অফ দি গেট, চাল'স ই পীবা্সের দিষ্টার অফ দি ঈসই প্যাীসিয়। 
"য়েটওয়ার্থেব দি ডেভিলস উইপ্ত, এসকর্ট লীনের এ হীক্পে! অফ দি ইত্ডিযান মিউটিনি । 

১৩৩ 



চস্ণন্ম অগ্ঘ্যান্ত 

হরিশচন্দের সমাজ ও শিক্ষা ভাবন। 
১. হয্যন্তবাদ ও এীতহ্য 'ানভ'র রক্ষণশনীলতা--উভয়ের প্রভাব পড়োছল 

হরিশচন্দ্রের মনোজগতে ॥ িরোঁজিয়ানদের মত তিনি অতঁত ভারতের যাবতীয় 
এঁতিহ্যের প্রাত উপেক্ষা প্রদর্শন করেন নি" অন্যাদকে 'ধর্মসভা'র সদস্যদের মত 
এীতিহোর অন্ধ সমর্থনও করেন নি। আমবা অন্য অধায়ের আলোচনায় দেখোছ 
যে ভারতে বৃটশ শাসনকে “মঙ্গলজনক” বলে মনে বরেচেন তান, কিন্তু ভারতীয় 
সভ্যতা ও সংস্কীতি সম্বন্ধে ইংরেজের বিদ্রুপ বা বকোন্জিকে নিদ্ধ করেছেন 
সমালোচনায় । 

প্রসঙ্গত প্রথমেই আমাদের মনে পড়বে 2215 2104 [70000 ০1511159- 

ঢা) 78 ০01089০১ নামক প্রবন্ধাটর কথা । হারশের জীবনচারতকার 
বামগোপাল সান্যালের লেখা থেকে জানা যায় যে. এই প্রবন্ধাট সেকালে দারুণ 
আলোড়ন সাঁন্ট করোছিল । হাঁরশের মতে ইউবোপায় সভ্যতা একান্তভাবে বস্তু- 

নর্ভর সভাতা, তার মুল লক্ষ্য হল 480::৬5৪]1 * 0: 010৩ 0650. মানুষের 

একান্ত বস্তুগত প্রয়োজন সাধনই তার খ্যানজ্ঞান। হরিশের এই বন্তবাই পরবতী” 
কালে আরো সক্ষমতরভাবে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে শোনা গেছে ! 

প্রবন্ধের তৃতীয় অনুচ্ছেদে হাঁরশ লিখছেন £ 
2715 50151001017 আশ 517216 10 00০ 00855 01 0 ০0100: - 

[0610., [61010170196690) 110%৮6৮619 217 8. চ0101069 191780866, 1 

9006818 €০ 0০ 1006] 00 60০ ০০0০ 01 0৩106 0818 00%091. 

ঢ01006215 18 ০061:81 916 50 2.00056017060 ৮১ ০01600100 ০4%11152. 

(0600 100 1796508] 0105061165) 065 11010 056 10019] 800 
17061120002] 72168 06 17000200800: 172 5001 £736211017 0010510619- 

01012 25 00200291650 7101) 2002175 2011091] 18602981055, 0611 ৬1৩৪ 

0 800591 07:89115860107) 215. 80. 1010001060 195 1851360130৩] ৪ 
7০০88610981 85502100 0176 1001508177611621 1011170০112 01 17191) 9.95112023 

০561 10061701061 01 006 00200120001815 0০ ০6 2, 29399 008 0065 812 

10087021016 0: 8100160০19008 0102 23521121006 0: 21) 01:06] 01 001085 
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0011955 008 0095 1506 ৮000001552 1811109205১ 10696 1800755৪170 

২1181561052] 8101:8:£0.” 

হারশ অবশ্য স্বাকার করেছেন যে ইউরোপাঁয়দের মধ্যে 'কছ- কিছ; মানুষ 
আছেন যাঁরা ইউরোপাঁয় সভ্যতার ফাঁকি ও ন্রাটর দিকগলি স্বাঁকার 



করেন। বে সংখ্যায় তাঁরা নগণ্য । আর সংখ্যায় কম বলেই আঁধকাংশ 
ইউরোপাঁয়রা তাদের সভ্যতার গর্বে আত্মহারা । তারা মনে করে যে তাদের 
সভ্যতাই প:থিবীর মধ্যে শ্রেম্ঠ--16 15158010031 100 00610 00০01081061 

150 ০1111590101) 6০121.” হরিশ বলেছেন, ইউরোপাঁয় সভ্যতা ভারতীয় 

সভ্যতার মতো সহহোগিতায় নীতিকে বিশ্বাস করে না, প্রাতযোগিতার নাঁতিকেই 
জীবননীত বলে গ্রহণ করেছে। মেজাজ ও চরিত্রের দিক থেকে ইউরোপাঁয় ও 
ভারতীয় সভ্যতা একান্তভাবেই বিপরীতধমন । হারশের অনুরূপ টীন্ত অর্ধশতাব্দী 
পরে আমোঁরকাবাসী ভারতপ্রোমক ইংরেজ জে. টি. সাণ্ডারল্যাণ্ডের মুখেও শোনা 

গেছে ।২ হাবশ উভয় সভ্যতার চারন্লগত পার্থক্য নির্দেশ কবে বলেছেন ষে 
ফলাফলের ক্ষেত্রেও উভয়ের পার্থক্য দেখা গেছে সঙ্গতকারণেই £ 

“10561801081 0186161705 10 006 80০12] 50250161078 0£ 0106 (০ 

5012017700108016৩ ০0118109100 01015) 01096 ০1061688 0136 5027066605৩ 
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1166) ০%€] 0176 101 1785 00100105165 200 006 50101001101 006 
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10 01)1015 0565 0:5581] 800 0065 6০0101915 91610001880906 0106 

£611678] ৪0961801105 06 ০001 50018] 911910861061068 017 138011651 

8106 7০ 00109 006 0106. % 

নানাদক থেকে হরিশ উভয় সভাতার তুলনা করেছেন। প্রথমতঃ অথ নৌতক 

তুলনা । হরিশের মতে ইউরোপাঁয় সভ্যতার মধ্যমাঁণ ইংলশ্ডে বস্তুসম্ভার প্রচুর 
উৎপন্ন হলেও বণ্টনের টব্ষম্যে তা সবশ্রেণীর মানুষের ভোগে ব্যবহৃত হয় না। 

দাঁরদ্য সেখানে িতাঁড় ত হয় নি, আপাত চাকাচক্যের অন্তরালে তা অব্যাহত 

রয়েছে! শ্রমজ্জীবশ মানুষের অবন্থাও সেখানে যথেষ্ট দুর্গাতপূর্ণ। ধনীর 
জীবন সেখানে সবাচ্ছচ্দময় হলেও দরিদ্র নিয়ত দারদ্রের গভে নিক্ষিপ্ত হয়। 

শ্রেণাদাজ্ট না গাকা সত্তেও হরিশ সাম্রাজ্যবাদের অন্তগ্ত ক্ষত অচেতনভাবে যে 

ভেদ করোঁছলেন তার প্রমাণ নিম্ন অংশ £ 
ঠোট €০01500109811---1176 0090 06 006. 898661191 

01০06001180 11) 181118100 18 60017000915 12186, 0126 

2800062 01 00080000618 00001) 80091161 01)918 0 15 হা) 0018 ০0105 £ 

৪৪০ 0661]5 1০8008 15 006 09006 ০৫ 4156:10000101 002 006 

68661 70100) 01 006 [0081151) 0090180101) 2০ £615612115 
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ভ011:20 0 28 225165 10101 16855 00610 100 1615016 101 00106 

০61:5852 01. 20105120216 2150 060115655 [10610 0: 211 10681056115) 

101: 615062005, 11106 0600016০620 04 0018 ৪51] 18 ০৮10০00০০৫ 

25 10596800665 90010 200 11065 ০0105 70০01161081 ০০010001868 

950 50০191 010110501015615.10156 016880115 11001) ভা 011175 5185568 

10105013956 70261) 10601218015 56565 আ1)০1) 2 & 00101005 01010106 

10816 00010 16 5012861056101781 0660010১052 11515190016 ৪.5 

০9911560 10 110661:661:6 1 01051 00 £0101015 8০6 1170105 0 005 

1900215 0£ 05611 09115 4:006৩05 80 0৮০৩ ৫0615 0 01061 ও 

810 ০1011016177. [105 চ৮01010176 00010190100 0£ 917818100 102৬৩ 1০ 

1)0110955 58৮০ [0095০ ড513101) 216 010652.050 05 ৪00 0৫6 €000105- 

13)61)0 9100 81510255. 1106 70901 18%৪---00910 08110800316 ০0£ 70028 

03005 188 601: 170101581758 0105 5০₹67€65 01 01) 0210769,] 01:56 

(8৪ 013125091) 07771078  02118 10875 01188010700 19001: 1 816 
8190601761 25106170201 00০10810100 01 006 ০৬1]. 10 0818 ৪8116 

10061011069 011 8 18901081] 02620০6 11) 800121 01581182010 008 0105 

11770856170 2130 075 50006212101509650 06 ৪. 00000001016 5:907210 

৫০০০৫ 01018 006 ০0100018015 ৮০০৬০1০)০০ 01 017৩ 10090516160 

51885695 ৪804100119160 105 79115 2180 00166100165. 8780 0015 0620 

0০ 00108600210056 ০01 1195000012100 11) 0106 [01505 01 2215612] 

1709117662891006১ 1720 0196 71001000152 [70৮61 01 172819100 1206 

1027)29501120]1য 60০6060 1061 10016585606 19012703190100 01216 

01110 17856 10621) 16280 101 006 €য661000 01 210 610 601 06 

2962,28 06 5010915021006. 306 006 0285 19 011600]5 00005106, 217৫ 

61086 849813 £010705 2 5003102 ০06 0012)101911)0 2700178017০ ০12,586 

200৮০ 0176 ছ0101176 5195565. 70106 10318601555 01 0৬$1-1)/:00106101, 

৪৮০ 6616 2.5 60210381515 20901060106 ০8910911565 ৪5 11956 0 

5০810105216 1510 05 10761 0198868. 11176 20:210615 017700121 

01391806021 06 010685 5001:063 ০ 81807117815 9:0০৮০৫ ৮ 005 01 

07806 05 006 0801061 06 0০0110581 ০০০90000ড 8770 1]. 119101)03 00 

0:06 0196 15106906181 6?6০০69 ০06 10015, চ:0811510 085111580102 
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502505 50120618190 ০05 0126 810516 68০0 0080 0106 [61161 0110100216৫ 

701:008106 198569 0৫6 7/7219150 118 10 00৩ 19:01006100 01 €065৪- 
008, 060001581158786 2130. 50485 81000051086 [যা 80 08:00 006 
290067 02208 0198565 1 021381 58180010109 101: 0005 23610018201 

11301510089] 1060650161006. 11) 10 1650606, 1105/2521, 18 15751181) 

০1511158020) 00110 50 00006511526 £9016 01592 10 006. 10950103617 

ভ1)1019 16185 0০ 09০ 12001527506 ০: 05০ 50018] 27201010738 21:151138 

080 01 0106 ০01310891 2190 00910610291 16120107908. 1112 107299121০0 

119 [011586010 000080 55260. ৪]1] 13900191] 1$00105 11) 8 15 ০015- 

৪1061:20. 05810 10 68 06501006 217) 2568101151)50 00012 17 6০015007808] 

50161০6 008 00০ 0217021805 06 11010685106 79000180101 00207502100 

6126 2062.08 06 5010915051702 00৪০ 610০, 0010019000. ০80. 00106. 

1২181201986, 006 0200181 02051510100 0006 76810০1 5৩3 15 1021160 

6০ 0081)5. 17082 চ061181010610 ড1)0 51)05/61 015611 0105 00. 602 

100৬8 ০0 [7170009081) 00819060 1670209921 039. 5:0819150) ৪৪ 
111: ভ/৪:০6০10 5855১ 15 0102 £0686556 100155101001:5 11) 613৩ 0110. 

10656 816 010 8657 0 056 0118868 0£ 21061151) 1001861:% 092560 

55 1501021 52025 17) 50018] 981:2736210061)1 2150 05৩5 81৩ 21707081) 

€০ 900 0990 [01)8115)) ০15111590101)5 ৬৮17262৮602 105 06861 

056116) 92106018015 51009115 210 21001010101 810761106 191 065010 

1810 (15082 0061105 020 50100196108262 601. 

দ্বতাঁয়তঃ, নোৌতিক দিক থেকে উউয় সভ্যতার পার্থক্য আছে। অপবাধ 
প্রবণতা বৃটেনে অনেক বেশী । মদ্যাশান্ড ইংলন্ডের একটা ব্যাঁধ। সেখানে 
কেউই আপন অবস্থায় সুখী নয়_-1075 00৪ 01550006106 আআ?) 0059 
৪100801010 11) 1166, 

তৃতাঁয়তঃ, নান্দুনক দক থেকেও দেখা যায় সাধারণ ইংরেজের মধ্যে সূক্ষমতর 
চেতনার একান্ত অসদ্ভাব। | 

চতুর্থতঃ বুদ্ধিগত দিক থেকেও পার্থক্য । আভজাত ইংরেজরা বাদ্ধনমপন্ন 
হলেও সাধারণ ভারতবাসার যা বুদ্ধ আছে তা সাধারণ ইংরেজের নেই । 

পণ্চনতঃ ধম দৃষ্টিভাঁঙ্গর দিক থেকেও পার্থক্য আছে উভয়ের মধ্যে । 
খুস্টান মিশনারীরা হন্দুর্ম ও সামাঁছক আচারের স্ছুলতা প্রীতপ।নে 

প্রথমাবাঁধ সচেত্ট ছিল ।১ রামমোহনের সময় থেকেই এর বিরদ্ধে প্রাতীক্রিয়া দেখা 
যায়। হারশও তাঁর 01011502171 2811001975 প্রমুখ প্রবন্ধে মিশনারী 

ক্লিয়াকলাপের সমালোচনা করেছেন । “অন্যের কাছে শিক্ষা নেবার কিছ: নেই-- 
কেবল শিক্ষা দেবার জন্যই আমাদের আগমন" __মিশনারীদের এই পূর্বকাল্পত 
ধারণার গোড়ায় ভ্রান্তি আছে । তারা শুনতে চায় না, শোনাতে চায় ; বুঝতে 

১৩৭ 



চার না, বোঝাতে চায়। এভাবে খিস্টধর্মের মৌলতত্তেরই বিরোধিতা করে 
তারা । “7106 816 000 16810260 1 006০0106ড 60 178৮৩ 819 00115 
1610 [০0 16817 1 006 8010160০6, 681 1585 00 16801) 16 £1020 6101521 

[32)0005 0£ 7+191)000608195% জন্প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার প্রাত তাদের 
অভ্ঞতাপ্রসূত উপেক্ষাকে তীর ব্যঙ্গেবিদ্ধ করে হারিশ লেখেন £ “৬/1067 0৩ 
[00855101221 300158568 ০017010855618,01012 101 01011 06£19060 21018] 

8100 17611810005 ৮6106, 21] ০:00 15 00 12161) 0 0126 19168771900 

012. 10090) [96001 17 10051606৩ 2100 1000161 17 01001078170 00৬ 8০৪6 

61213050106] 0 10096 £1620 £121706810161 ৪৪১ আশ 1090, 

7. 19981706650 82850. 

খিস্টান িশনারীদের অগ্রদূত ডঃ আলেকজাণ্ডার ডাফ ভারতের জাঁতি- 
ভেদকে বখন আরুমণ বেন তখন তাঁনেকটা রক্ষণশশীলের মতোই হরশ তাকে অন্য 
যযান্তর সাহায্যে খণ্ডন করতে চেষ্টা করেন। একথা অবশা সত্য যে, ইংরেজরা 
ভারতের সামাজক কদাচার বা জাতিভেদ সম্পকে বহু আঁতরাঁঞ্জত সংবাদ 
পাঁরবেশন করত । হারশ যখন বলেন, শুধু ভারতে নয়, পাথবীর অন্য 
জাঁতভে্দ আছে-_তখন হইাতহাসগতভাবে সে কথা মেনে নিতে দ্িবধা থাকে না 
গকল্তু হ্রিশ যখন সেই সূত্র ধরে বলেন_-408565 15 016800125 96০81096 

08566 15119150010 2150. 138000005 ঠ 01680100৮৭- তখন মনে হয় তান 

যন্তির জন্যই য্যান্ত উত্থাপন করছেন"। 
য7ন্তর জন্য যাান্তর আরো দ:টি দস্টান্ত £ 
ক. হরিশ বলেছেন স্বর্গেও জাতিভেদ আছে। তা নাহলে দেবতা ও 

দেবদূক্তদের পার্থক্য কেন 1৮ 
খ. মানবজন্মের সূত্রপাত থেকে জাঁতিভেদ চলে আসছে । প্রাচীন সমাজে 

সবল ও দূর্বল এই দুই পার্থক্যের মধ্যেই জাঁতিভের্দের বীজ ল্ীকয়ে ছিল । 
আপন য্ৃন্তর সমর্থনে ইতিহাসকে স্বমতে নিয়ে আসতে গিসে হারশ লিখেছেন $ 

“11825001026 001521565 0৪০. 00 ০0: ০0/$ জ্য0210 আ০ ৪০৫ 

006 £6105 01 58506 21 006 6৪111650 21801006950 101008 0: 1)110091) 

8০০১০, 2৯101 ০৬০1) 00 0106 60100201018 ০06 ৪0০8265 15618) 0186 

86105 222 106 5910. 60 25140 11) 006 11065168016 11060108110 10101 

080528]] 511081508 1১66৬7 2617 100817) 2150 10081. 0 10050915 [9:5০210- 
61010 ০212 0:6৬ 902 102) (7010 06126 ৪0:06 0020 9000061, 

01: 0000 08105 আ186] 001) 8. 00119 5 2100 17) 0106 210521006 01 22৬ 

1000190010816 21620206020 01608001012 26 10085 আ০]] ০০ 50190086৫ 

61086 £162 1) ০0০ 002 01881001191165 0৫ 0061) 60 6801) 00061 4৯ 

5070001081002, 06 ০20100005090068 ড1]1] ৮০ 1 £8001 01 006 810 

0889052170856018 10 21506010617.771061:6 আ1]] 0০ 80:০06 810 6০৪৪ 
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1060) £০০০ 2150 020. 10000800012) 2105 1658 ০৫ 2. 90061101 01: 21 

11366101 01061 2150 50196179615 601861:21] 0907:6 01 1685 11189198015. 

1056101100১, (0৫ 006 00 ০:68 16800065036 08 0003808, 1৪ 

006 20080 26660. 10) 30018 000212001010168) 16 000000101380165 0106 

108 ৮৩ 081160, ৪190 0766 49 780 1685010 আও 81] আ1]] ৮০ 0168560 

ড10) 278 008] 19010601) 0£ 16 9296065, 0106 80006, আ1)601061 

17) 701)58108] 00521) 118061165608] 50061010110 0: ৪০01:60 

8000100191181)0761805, 1785 21855 2. 6210051)05 00 0001685 8700 

27500092010) 907) 006 1051055০0৫6 0005 6215.101006 80৪6. 010 109005 

৪001) 85 01০ 0106 আত 1085০ 19267) 81001090116, 15 801080919619115 

ড/1796 [71969 109১ 88527020. 0£ 0156 011484)9] 50806 06 10091080100 

৪ 50806 01 জা 210 00106021 60022500015 26 11010901625 11 10101 

৪৮৬৩ 0056 01069 1985 06181)002 15217256176 01010051611] 

01086 ৮5 10 800 58615 0810.77106 16৪0]0 15 01726 006 7888 

0197 9৮৮21055201) 00176 10100100585 0£ 10710081 10100600101), 

870 16695 75 50200832002 25 00001) 29 008511315 096 0118)1091 

71১0 0£ 107011008] 90:61600, 1055 1580181]5 155 0106100861565 

৪1904 11000 01)6 1061) 06 00০ 5000887 ০1853, 10956, 100 01161 

00107927801)5) 006] 0? 1106 5060€0 200 ০00560176705 1186 

0017739 200210910 88 2 100966610£ ০001156 2 06066 ০ 1190:60 

1017 00086 00015 0০%৮62:৫60] 01021) 161)25 216) 10061008175 2000108 

(10615056165 017 172065910% 25 ড76]] ৪5 67010 000019 01 8617 

17067680210. 501956171%)00) 8100 0102186016 10107) 2. 088০ ০৫ 

05609521565, ড৮/116618 8100 02:01:53 10] 00026010689 

15580805 0155 01181) 0£ 80০165* 200 1£30121)0 ০0৫ 0106 00০৩ 

11617061706 1১101) 160 052 711106581] 71815061615 210 1101) 0800061) 
6০ 10100 70800178 2170 5020.000101058 20101002105 10100090502 

06 08568 0০ 006 002120601 2150 ০0706200100 ০01 005761:0] 10610 101 

00617 11166110151 10105 1800 00জ6৮০1: 21১06815 €০ ০০ ডয1)290 ভয০ 

102৮০ 802656. ০ 20806 50006 2560. £0০9৫ 1)107)90)618) £0০0৫ 

81)61616 2120 ৪166 0013615 আ০1০ 10 006 1121819০501 00 19০6 

৪ 8০16 06 21286001805 1) 617617 01006 200 615 19906 006 

011073055 2718600:805 0£ 06 ছা0110) 0১ 01216 5018801560 

8100650 06 109105 01 096 10856610105 06 551: 4১100151805 

চ700555 0£ ০৮61: 5০081705. 701065 20086 ৮৪ ৪8000095860 1580018119 

€০ 0010616 & 11101061001 0061) 01 00617 0) 50200, 16 19 1007023, 
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108,006 6০0 %/181) 0 &155 ০৬61, 50105 01 08008106615 11) 10021011986 

101) 0105 08208106215 01: 80105 0: 219001061 ভয1)0 158 11000161001 01 

৪ [921 1010 1170 10) 8০1856১ 109810165, 7900695 0£ 00010518 0019 ৪1080 

50:67066 220 2011002] 516111. 69907) 1198 11) 61015 5996 2.0 1688 

00200 150 28016 ৮160 0106 11550180606 17081228110. [ট 1900 

00106157156 00993101500 1155 171 8856 01 2002128. 0018৮ 18121)06, 01 

17902206) 16 18 1901 00:51016 101 616 09061806101 ও 10201 আ ০. 

10 700৫5 8100 15101391810 112 01116 2170 09105601061015 716 00 10 

072 235001806107)3 01 2 ড০৪ 800 12010981510 6810115, 00 06 

৪17 5:101185 1000 [70136191016 16 10291116000 2. 12217106101 2 190011ড, 

56101708, 10100050, ৪0০61০১6000 0 2001500 63০10০15659 ৪70 01 

58178721176 (20021800600 17550000129 10201810006 00011010110 9৫ 

11010160002) 006 50 15 10101760555215 82210661026 01025 ০812 29511 10০ 

10090617004 05 006 15202. 906 0150738)) 01) 81010106270 0106 

8৪10 5101010 2 050012] 10011719001 00 12610 81001 17013 ০৪.01 

06161, 1615 00666501621 01980 17 0156 01079 6107 01 0250665, 076 

1206 9690 00০ 1101080152৯ 

জাতিভেদের প্রশ্নে হারশচন্দ্রের রক্ষণশীল মানাসকতা দর্ঠা্টগোচর হলেও 
রে আমরা দেখতে পাই সমাজ শংস্কার বিষয়ে তিন উৎসাহী ॥ বিধবা বিকাহকে 
সমথ'ন কবেছেন তান । বিধবা বিবাহের প্রবস্তাদের উৎসাহ 'দয়ে বলেছেন £ 

4150 1700 0006166016 0106 01200 01 006 100৬7 06. 01509.550 
1860 এ 1700911191017)0013 19611079115 0: 01500101980 705 217 10160 

1176 12126610106 £:020 2:001106 901880161)03010515 1)15 0916 0 010৩ 

10010109101 01917)9. 138891506 198৮2 50036 €0 01 1700102 17) চ৮10101) 

09.01%2 £0100160061) 16510178 10 50006 0.6 006 1119559 ৪0016 

০8101102 ৮510 1180 02215 580071520 0112 ০8৪86 04৫ 17117)000 ৮100৮ 

[708111780) 1085 50000265060 17) 01000115 00 09০ ৬০1০০ ০0৫ 

5010152% 2190 90111 10811762117 0106 50015] 190816801) চ্01)101) 0106 

৮1800 ০01 ৪ 06৬ 11160010806 0018921৮201565 1090 19118015 

02116708850. [15 01006 01980 6€121151)21060 10610 10681 00085 ৪ 

00106 0905 0: 0061 018.৮২০ 

শুধু উৎসাহ নয়? বিধবা বিবাহের ব্যাপারে তাঁর কিন্তু সক্রয় ভূমিকা ছল । 
'সমাজোন্তিবিধায়িনী সামাতি ও হরিশচন্দ্র' শীর্ধক অধ্যায়ে সেকথা আ!'লাচিত 
হয়েছে । 'শাক্ষত দেশবাসীকে ডাক দিয়ে হারশ বলেছেন যে তারা যাদ দৃঢ় 
প্রাতজ্ঞা নিয়ে সমাজ সংস্কারে ব্রতী হয় তাহলে রক্ষণশঈলদের প্রীতবন্ধকতা 
চূর্ণ হবেই] 006 ০0০৪05৫ 90007850705 0180125 ও £59501006 
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1075 800 875 0৩ 0 00617 0009655510188, 1506 21] 0156 5189661-5 
1) 17019 087) 101:552170 01320010007 02105106০0০ ৪1051 ৪00 
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রাজনোতিক চিন্তার মত হরিশচন্দের সমাজচিন্তাও দ্বিধামুন্ত ছিল না: 
গিরিশচন্দ্র ঘোষের মত 'তাঁনও বিধবা [ববাহ সমর্থন করেছেন, ধমাঁয় বা সামাজিক 
গোঁড়ামির দ্বারা আচ্ছন্ন হন নি, তথাঁপ হিন্দু ধর্ম বা সমাজের মূলগত এ্ীতহ্য 
রক্ষা করার ব্যাপারে সাঁকুয়তা দৌঁখয়েছেন । তাঁদের মধ্যে ইয়ং বেঙ্গলের য্যীন্তবাদ? 
মানীসকতা ও 'ভিক্টোরীয় এরীতিহ্যচেতনার সমন্বয় ঘটেছিল । [ ই ঘ১66520]) 
০61080015 13918691 " £১502005 0 9০090181 [7150015 05 ঢ18910 9101)8 
7. 102 ] 

যাঁদও হরিশ মনে করেন নি যে, হিন্দুধর্ম 
ক. সামাজক বিশ্বাস হিসেবে মানবজীবনের যথাথ* প্রাতানাঁধ, এবং 
খ. সর্বৈব কুসংস্কার মুক্ত 
তথাপি তান ইউরোপাঁয় ধর্ম ও সভ্যতার সঙ্গে তুলনা করে এর শ্রেচ্ঠত্ব দেখতে 

পেয়েছেন । 

১৮$৪ সালে "হন্দ: পোঁট্রয়টে' 'হিন্দ- ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থার সমর্থনে পর পর 
অনেকগ্াল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আমাদের অনুমান, এগুলি সম্ভবতঃ 
গারশচন্দ্র ঘোষেরই বচনা । মনোমোহন ঘোষ সম্পাঁদত 56180110108 1010 
006 10085 01 (11151) (5100517 গ্রন্ছে এগীল সংকাঁলত হয়েছে । 

একদিকে হরিশ বিধবা বিবাহকে সমর্থন করেছেন, অন্যাদকে কিন্ত জোব 
গলায় বলেছেন যে ভারতে রমণী যে সম্মান ও মর্যাদার আসনে আধাম্ঠত তাব 
তুলনা পাথবীর আর কোথাও নেই । হিন্দু বিধবার পবিত্র জীবনবোধেরও 
উচ্ছ্বাসত প্রশংসা করেছেন তান: সতীপ্রথার অপাঁরমেয় নোৌতিক প্রভাবের কথাও 
উল্লেখ করেছেন তিনি । এইভাবেই তাঁর মধ্যে উদারনোতিক চিন্তাধারার সঙ্গে 
রক্ষণশীল মানাসকতার আশ্চর্য যৌগপত্য ঘটেছে-_4[106058] 8173 
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রঃ 

আকাডেমিক শিক্ষা হরিশ ব্যান্তগত জীবনে লাভ করতে পারেন নি । বিল্তু 
[শক্ষার প্রাত তাঁর জীবন্ত আগ্রহ ছিল । আ্যাকাডোমক [শক্ষার ফাঁক তিন 
অনেক বেশী পূর্ণ করোঁছলেন ব্যান্তগত অধ্যয়নে। বহু খণ্ডে সমাপ্ত “এঁডনবরা 
রিভিউ: কয়েক দনে তান পাঠ করোৌছিলেন কিনা সে ধিতকে্ অংশগ্রহণ না করেও 
তাঁর বচনাবলীর সাক্ষ্য থেকে দ্বিধাহীনভাবে বলা যায় যে, তাঁর পাঠ বহ বিস্তৃত 
ছল! আত্মপক্ষ সমর্থনে তান শীবদেশী বহ্ কাঁব-দাশশীনক-্াজনীতাঁবদেপ 
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উীন্তর তাপর্ধপুর্ণ ব্যবহার করেছেন । বিষয় আয়ত্তে না থাকলে ভঙ্ধখাত বে- 
বাড়াত বোঝা হয় সে কথা তো স্বাদত। দৃম্টিভাঙ্গর প্রশ্নকে আপততঃ এড়িয়ে 
বলা যায় 'নয় প্রবন্ধগযীলর মধ্যে মানবপ্রজ্ঞার নানা শাখা সম্বন্ধে হারশের 
পাণ্ডিতোর পরিচয় প্রাতফাঁলত হয়েছে £ 

৬. 1106 20606981001 ৪. 1817608/0 11) 1700. 

01001508015 20 10018. 
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প্রমথ চৌধুরী একদা 'লিখোঁছলেন যে প্রত্যেক সুশিক্ষিত মানুষই স্বাঁশক্ষিত। 
হাঁরশ তার প্রোম্জবল উদাহরণ । হারশের নির্বাচিত রচনাবলীর সম্পাদক নরেশ 
সেনগুপ্ত লিখেছেন £ “5০: ০৫ 00৩ 11005 0800 01 ০80656 3067. 130 

61001151১60 11) 076 ০2105 0555 01 01151) 60069010311) 10018 8100 

[১612৫ 60 0186 1[00.9. 00৮ ০06 0) 51008) ০0৫ 1100005 ৪00 

110105 1000 01100 8116 1088 9116105 [70001181) 01000006125 

৪1১006 006 £0161005৮৮১৩ ভারতবর্ষের সমূহ পাপ ও অসঙ্গল. কুসঞ্তকার 

ও সামাঁজুক' কদাচারকে দুর করার একমান্র উপায় যে শিক্ষা তা তান বহু 
প্রবন্ধে১৭ উল্লেখ করেছেন। 

ভারতবর্ষে শিক্ষার প্রসার সবশীন্তঃকরণে হরিশ কামনা করেছেন বলেই হীণ্ডিয়ান 

ধরফর্ম লীগের কর্তাদের 01১0 ৪৫0০৪6৪ (0116 11801585'৯৫ স্লোগানকে 

তীক্ষম সমালোচনা করেছেন, অন্যদিকে তেমনি চাল'স উডের “এডুকেশন 

ডেসপ্যাচ' বা শিক্ষাবষয়ক অনুশাসনকে স্বাগত জানয়োছলেন। এই অনশাসনে 

শিক্ষার উন্নাত ও প্রসারের উদ্দেশো নিম প্রস্তাবগুলি করা হয় ১৬ 
১ শিক্ষার জন্য পৃথক শাসন বভাগের সন্ত, 

২. কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্বাজে তিনাঁটি বিশবাবদ্যালয় প্রাত্ঠা, 

৩. সকল শ্রেণীর 'বদ্যালয়ের শিক্ষকের [শক্ষার নিমিত্ত শিক্ষাপ্রীতষ্ঠান স্থাপন, 

৪ বর্তমানে যে সকল সরকার স্কুল ও কলেঙ্গ আছে তার পাঁরচালনায় 

সুব্যবস্থা ও প্রয়োজনানহসারে তাদের সংখ্যাৰধদ্ধ 
&. নতুন নতুন মাধ্যামক বিদ্যালয় স্থাপন, 

৬. প্রার্থামক শিক্ষার পাঠশালার সংস্কার সাধন, 

৭, বেসরকারী শক্ষায়তনে ধর্ম সম্প্রদায় নাব শেষে সরকারা সাহাষ্য দান, 
৮. জাবকার্জনের উপযোগী কারগরী শিক্ষার ব্যবস্থা, 

2, উচ্চ শিক্ষাপ্রাতষ্ঠানে মেধাবী ছান্রদের শক্ষালাভের জন্য বাস্তর ব্যবস্থা, 
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১০ ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা ও মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রারথা্নক স্তরে 
শিক্ষার ব্যবন্ছা, 

১১ স্প্রীশক্ষার উন্নাতর জন্য সরকারী সাহায্য দান, 
১২. সরকারা পদে নিয়োগের জন্য শিক্ষার প্রাধান্য স্বীকার । 
হরিশ চার্লস উডের প্রন্তাবকে স্বাগত জানয়োছিলেন এবং বলোছিলেন ষে 

একবার ষখন দেশীয় মানুষের ইংরাজী শিক্ষার প্রাতি আগ্রহ বেড়েছে তখন তা 
পূর্ণ করার দায়ত্বও ইংরেজ শাসকদের, “1006 06৪1৩ 10: & 13181) £8081151 
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10000017৮8৭ 4 

কিন্তু প্রস্তাব ভালো হলেও এ প্রন্তাব ঘে সম্পূর্ণভাবে কাধকির? হবে অথবা 
শাসকের ষে সতাকারের সাঁদচ্ছা আছে-_সে ক্ষেত্রে সর্বাংশে , সন্দেহনুক্ত হতে 
পারেন নি হারশ । পারেন নি বলেই প্রশ্ন তুলেছেন £ * 

৮55 06500 0921) 15১ 181 0105 (05810370610 0 [15019 88018- 

860 109 07০ 631501086 808.06 0£ 10005712086 9৪০001726 09৩ ০০০1১16 

810 আ11111)6 0০ প্র:010105০11096 2000 006 110916 10010 আ106010 2 

1385 1)1096100 120£60? 00 ৫০965 ॥ 1661 25 12001881010 60 0৪ 00 
18601000052 81৮ 05656 5886 22680105 870. 8100017880 01785 11061160002] 

96০016 092 100 160£6 ৪120 022 ০1511158000. ০৫ 0106 1 [000 
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তাঁর সন্দেহকে আরো দ়্ করেছে শিক্ষার মাইনে বাদ্ধি। তান বলেছেন 
যে স্কটল্যান্ড ব্যতীত পাথবীর অন্য কোন দেশে শিক্ষার এমন বিপুল ব্যয়ভার 
নেই । কন্দকাতার প্রোসডেন্সী কলেজ, সরকার স্কুল ও এমনাঁক বেসরকারী 
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সকুলের ছান্ররা এই বিপুল ব্যয়ভারে পাঁড়ত। সতরাং উডের ডেসপ্যাচ কতখানি 
কার্যকরী হবে তা সন্দেহের বিষয় £ 

“৮/০ 108৮০ 5210 0580 0065 209001256 610801)519060 410 0126 

চ000261019 [065198001) 15 2. 7390936 50018010102. 73101 118 118 19180০08০81 
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17001020010 1120 70158060108.” ৯ 

দেশব্যাপী শিক্ষাবিষ্তারের আকাংখা হরিশ পোষণ করলেও, এবং জাতীয় 
1শক্ষার (15010080102 10191 প্রবন্ধে বলেছেন 15 10 01518 12 

81006 01026 09610189] 10500006100 1 10610 00 72 2. 70121001) 0: 

(3০৮11707061) 11) 17019” ইত্যাদি) গুরুত্ব উপলাঁধ্ধ করলেও বান্তব কারণে 
শিক্ষাচিন্তাকে উচ্চশ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ "রাখতে চেয়েছেন । এ ক্ষেত্রে হরিশের 
চন্তাব সঙ্গে বিদ্যাসাগরের চিন্তার সৌসাদংশ্য লক্ষ্য করা যায় 1১ তৎকালীন 
ছোটলাটের জিজ্ঞাসাব উত্তরে ১৮৫১ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর তারখের এক পর্রে 
বিদ্যাসাগর লেখেন ৭ 44501005 56650) 18000 005 0205 10180010816 

00691)5 016 79101000601136 20010911017 17 7021062.1) 0106 (05610010826 

৪1)0010) 10 005 1000100016 0010109109 5013006 10561 00 00০ 600020100 

01 0106 1085106 0125585 010. 2. 001201012106178150 3০216.--70 600806 

৪ 13016 19620191615 5210211215 551 06511781016) 7100 01018 15 ও 0251. 

ড51)1011) 16 15 0900001, আ19601021 20 (30৮610210061)0 0808 015061- 
0106 01 40191]. ১ 

হারশচন্দ্র জাতীয় শিক্ষার পঁচিটি পথের কথা বলেছেন £ 
১. বাংলা দেশের শিক্ষাব্যবস্থা- কেন্দ্রীয় কলেজ ও জেলা স্কুলগ-লির 

২* উত্তরাঞ্চলের শিক্ষাব্যবস্থা জেলা তহশিলদারী ও গ্রাম স্কুলগ্ঁলর 

*. টমশনারা স্কুলগযাীলর মাধ্যমে, 
৪ পরীক্ষানুলকভ।বে কয়েকটি জেলার জনাপ্রয় শিক্ষার মাধ্যমে, 
$ জনগণকে স্বাঁশক্ষায় প্রব্ত হবার উৎসাহ দানের মাধ্যমে | 

৯৪৪ 



হরিশ লিখেছেন “806 00৬৮ 6০ 0016) 07 18076 00৯ 0০ 8 
20010 1615 002 0016505010. 4৯ 100180160 2170 5665 0011110195 ০810- 

2806 75 706 10 50100901 20 0006. 7171021:6 100050 05 ৪. 02811010174, 

(7106 01582106 1001015651 06 ০0008010101 73610691 0010158 00616 

[0056 102 810 200 6০০ 8170 185 10610 37)010069. 601 50 €611176 1515 

60৬০1017861)6) 190 2০ 85 01921] 10 61১০ ভ্য:0105 60212 25 ড519618 

€7০5 80 61১2 01)01552098126 4১০01025360). ৬/6]1 ০০01 15 19816 

0006. 118016215৪6 (2061015 101019051010105 19106 601৮7810 0020 

0100 60 01106 010 0015 5001600. ভ/০ 51181110065 00) 07082 1005 

06061) 07650. 156,770 ৪6600 0106 136762] 55515100 01 ০600:2] 

০0112£68 2170 2111511 80100015001 110021016 10800006107; ০1015115 

€0:0081 010০ 10501100 01 [7:1511518 1210870765০, 200. 00 ০500610 

610০ 5 56210 118 10106 ঠা) 0106 1001981 0105817025 020016১) 0৫6 211151) 

16195110215 2120 ৬111982 8০1)0015, ৮710101) 1001921050 17951100610 

01170108115 0000051) 002 ৮2101790018, 31) 70 5000510126 17%115510- 

1091৮ 80100015. 400. 1০ ০2£11) 101) 21) 6128100190615 00105000660 

8550০) 06 7019012£ 17500001012 10 50106 11101660 0£50810 2170 

৪6651: 8101) 01501001795 06610 ৪000590600০ [0০266506102 00 (2105161 

(0০ 009.013110615 00 006, 055৮ 2201 006 10016 21762. 0৫6 0106 50111)05 

25 5ভ/2106 ০৮21 ৪0100601)11)5 26021 010০ 18510101201 006 01859100009018- 

০৪1 801৮6, 500. [0 61050901982 05 11506 £1005 06 0007065 

81১015091060109 ৪0005 0৫ 096 76016 00 ০00025 1০670561525 ৮২২ 

বাংলায় প্রচালত শিক্ষাব্যবস্থার সফলের যে সব 'দিক তিনি উল্লেখ করেছেন 
সেগ্যাল হল £ 

১. উচ্চশ্রেণীর শিক্ষার প্রভাব 'নয্ন শ্রেণীর উপর বেছে, 
২. 'নিম়শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার আগ্রহের ক্ষেত্র সাদ্ট হয়েছে । 
1076 62106005০91 0610891 35 5:50, 0৫ 00110 17780000101) 102৮6 

96217 2078020606০ 0196 09060195565 21006, &1)0 110 750 00961 
7916 06 117019. 18 01১6 11166161906 0৫ 0195 01021 ০0৮০৮ 00০ 10৮61 
0195863 50 00206 95 10) 13217691. [76006 0116 101161)02101076176 ০01 

0০ 0006 ০135569 11) 71362] 1095 66130600305. 6০ 0196 61011817661)- 

9016 0 010০ 01:61 0182.5565 ৮610 €1)2100 01191). 85065 01 ৪01০৪- 

013 01750620. 00 01196 ৪06019] 701100985 ০0010 12৮০ ৪9০০6০এ. ] 

15 206 0106 35700610108 501১09013 101 19010181 1180100011010 10102060 

75 561008150975 178 96106510086 2. 81102 ৮০. ৬৮০ 96080181007 

8158651 10001697506 0০ 00৩ 60:06 0£ 0191131012, 9100 06 01১61 
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০6155৫১1006 061:58.04176 10:০6 0££136 539.101916 ভ্/13101) 01১০ 050130180 

€০ 05 000০1: 0185568 13256108113 (0 5181016 00 006 1067. ০ 

73619589152 728821)0 5108:655 005 0610081010) [1980 03০ 1311015 

(30611510721) 17) 1170129 83 05608102201197 00 :1098005 (01011501917 ০5 

09:০5 200 17800 0৫6 ৪1] 0106 109015698 06 10106 00121815, ট্ব০ 

861559122 91:61110217 010 0102 00121 19170 5618 1685 10020 0106 

31160151) 1180197 £59500589110177 01086 0156 00150 1:2608766 4০ 15 £ 

91০০০ 0£ (19125 ৮২৩ 

বিদ্যাসাগরের উপরে উদ্ধৃত কথাগ্ুলির পাশাপাঁশ হরিশের নিম্ন বন্তব্য 
রাখলে বোঝা যাবে উভয়ের মধ্যে চিন্তাগত এক্য 'ছিল। হারশ লিখছেন £ 
৬৬/০-1)852 1806 0176 10062.175 ০01 £1৮1106  01:01962 10501050100 

৪01০8101017) 2৪ 019011771151)20 1000 2. 1570৮15065 0 1:228011)£, 

ভা1:101175 2190 21101)61006010--710 ০০1:5 018,59 10, 0106 00005. 11086 

1০010117125 218 20800000000 16550010528 ড/17101) [10018 18 5610 1691 11010] 

ড1০101108. 76০658165 0০0000618 129 (0 0017917)0 0101961528 71013 

(21017760212 06 01885. ৬/1)90 01858 91321] 1036 0০ ০ 51107010 

0601816 220. 06০10.” ৭ 

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে হরিশের চিন্তাগত এঁক্য দেখা গেলেও একটি নেত্র 
গুরুতর অনক্য আছে । অন্তত একটি প্রবন্ধে বেশ চড়া গলায়, য্যান্তজাল 'বন্তার 
করে হারশ বলেছেন যে ভারতবাসীকে শিক্ষার আলোকে আলোকিত করা প্রয়োজন 
এই কারণেই যে এর ফলেই ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের 1ভান্ত পোন্ত হবে। 
প্রশ্নোত্তরের ভাঙ্গতে হরিশ তাঁর বন্তব্যকে বেশ হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছেন £ 

ভারতে বৃটেন িসেব জন্য রয়েছে ? ' 
নয়ন্দণ ও শাসনের জন্য । 
কোন: উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রণ ও শাসন ? 
সভ্যতার আলোকে আলোকিত করার জন্য ৷ 
সেজন্য প্রাথামক প্রয়োজন কিসের ? 
ভারতে বৃটিশ শান্তর স্থায়িত্ব ও শন্ত প্রাতষ্ঠাভূমর | 
স্থাঁয়ত্ব কিসের উপর নিরভরশখল ? 
ভারতঈয় জনগণের সন্তোষের উপর ॥ 
সন্তোষ কিভাবে আসবে ? 
প্রকৃত ও পর্যাপ্ত শিক্ষা থেকে । 
হারশ নিজ বন্তব্যের সমর্থনে উত্তরপশ্চমান্চলের সরকারের শিক্ষানীতির 

ব্যর্থতা ও তার মারাত্বক ফলাফলের কথা উল্লেখ করেছেন £ 
42800 1151, 20 245210012] 1০00151665 00 0102 20081100670 01 0156 

0131506 70:0190569 23 006 96581011165 ০£ 006 1311051) 00 5721 &0 110089. 

[0 00061 58080০1 0081) 23006 70011058110] 01 0০ 1170127 
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ব300108 ০20 91680 0180518 1621126 005 5100. 210 ৬18৮ ) 2114 3096 

0056 ৪০ 1018, ৪5০) ৫0: 2615001165 126016 010৩ 600 93 15811250. 

০0186 17920100 ০0613110151) 21001919 02০01105 01021686015 18 01290 

13110181) 00৬26 11) [17019 00150 706 1018050 01 2. 1000113£ ০0 02৩ 

£1596550 7009881016 56001105. 4৯11 0086 5010010101001868 01080 9০০0010 

15 1700010515661)0 100 075 15৪. 00607:5. 92050280155 00০ 510151 

61217776106 01 ৪8600110518 136 50196100002 01 006 050191৬. 1 61081 

০০ 015010160 0: 01010181960 006 960121165 101:01901010189021 

01010151865. [013 58511 00 25011009606 0108.) 60 1009.500910) 001001- 

10101 101 2, 1006 0০110900৮51: ৪. 10801013 0121561521]15 10950110, [0106 

96০0150 17793017) 0 13110191) 1001105 10 [1)019. 0116156015 5110419 ০৪ 

0080 100 10122.35116 10ড৮6556] 59290139176 00 চ1)2,0 816 ০511৭ 

€191181)0617)60 01501016501 16815190107 ৪10 £095 21101016190 3170110 

752 6780160 10101) 15 11156] 0০ 19100006  €06151৮2 01500171010. 

[01558511780 0015 56001801709 8117 0198 0106 2৫059010100] 10688171০5 

০01 01) 109:00-৬/6565110 000051006৪ £0%211717)01)1 101 006 1580 051) 

ড6৪15 102৬6 5556210091108115% 2190 610৮5501005] 02678060., 01 105 

৪1117) 10051 016 01500106180 ড/1)101) 0106 76510611101) 11 017050 01৬10- 

০5 1388 015010550 2 19122 70010101 ৪8 00611581010 01 210555 

0082. 57110ঘ.১২ ৫ 

রাজনোতিক িশ্মার দৈন্য ও স্বাবরোধিতা খেকে হবিশেব শিক্ষাচিক্তাধ 
বৃটিশ আঁধপতা প্রাতিষ্ঠার প্রশ্ন এসেছে । তগ্নাপ তাঁর শিক্ষ্ঠাচিন্তায দুটি গুব্ব- 
পূর্ণ উপাদান উত্তরকালের এাতহ্য স।ঘ্ করে গেছে । 

ক] হাঁরশ বাস্তবমুখী শিক্ষার বথা বলেছেন । প্রৃ্ীয় শিক্ষান্ণাতর সঙ্গে 
ভারতীয় শিক্ষানীতির তুলনা করে 'তান ভারতীয় 'শক্ষাননীতর ভরাট সন্ধান 
করেছেন । তরি মতে বিদ্যালয় স্থাঁপত হয়েছে, আড়ছ্বব করা হচ্ছে, বু 
বাণ্তবমুখাী শিক্ষা কই 2* কই রাজনোতিক শিক্ষা ? 

4১865 50062101010 10 [10072) 0 187 85 16 1008 1)1076100 07০0০০০- 

€০৫) 1785 196০1 510817015 0০6০0052 11) 0119 5 1250806. 90150015 

8100 001128655 178৮2 70267 256901151)60, 12210171100 1085 19612 

৩1000198605, 8190 0106 8166156 8100100 ড/10101 1098 19621) 0136 
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৪0081101) 06101%50 10100 106 জ: 310819218, 26 70010110 17066011758, 10 

€06 0015 0) হা) 06110612015 9:5561001011659, ০11) 00025 0 0151 
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০020061% 60. ৬100 002 ০20০6001017 0: 0508০ 210887£60 10 002 

€2:০10106 01016555801) 01 00100106102 2100 [106 195১ 0112 9061 01885 

2 (106 100601000115 0151855 006 1200950 110121015 6015010101) 00 

11011 170611152156 170100810 17900010 0210 192 12001060৮২৬ 

খ। হরিশ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন । 
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার গ.রৃত্ব সম্পকে উনাবংশ 

শতাব্দীর ন্শ চলিশের দশক থেকেই সচেতনতা জাগতে শুরু করে। লর্ড 
বোষ্টঙ্কের শিক্ষানীতি বাংলাভাষা মাধ্যমের 'বরুদ্ধে গিয়েছিল । আঁভজাত 
নাগাবক শ্রেণীর মানুষ ও নব্য মধ্যাবত্ত শ্রেণীর ছান্নরা শহরের বিদ্যালয়ে ইংরাজী 
শিলা 'নয়ে সরকারী চাকারতে যোগ দয়ে নতুন আমলাশ্রেণীতে পাঁরণত হাচ্ছল। 
ফলে নবাশ'ক্ষত শ্রেণীর সঙ্গে সাধারণ মান্ূষের বৈষম্য কমাগত বাদ্ধ পাঁচ্ছল।২৭ 

এই বকম বৈষমোর প্রতিবাদ ও বাংলা ভাষায় শিক্ষাব উপর গুরুত্বারোপ 
ববে'ছলেন সেবালেব সংবাদপন্রগুীলিব লেখক ও সম্পাদকেরা | 

"সংবাদ প্রভাকব' লিখেছে “রাজপুর্ষেরা সমুদয় বিচারালযে বঙ্গভাষা 

বাবন্দুত হইবাব অনুমাত দিয়াছেন বটে, কন্তু বঙ্গভাবার উন্নত ব্যয়ে তাঁহাদিগের 
1কছ-মান্র যত্র দোখ না. তাঁহারা এই দেশে ইংরাজী ভাষা প্রচারের নিমিত্ত বিবিধ 
প্রকান বিদালয় ও পৃস্তকালয়, স্থাপিত বাঁয়াছেন, কিন্তু বঙ্গভাষার প্রাচ্যাথথ 
অন বায়ও করিতে পাবেন না 1৮২৮ 

“বেঙ্গল স্পেক্টেটর? মন্তবা কবে £ “এ দেশের লোকদিগকে সভ্য কারিতে 
হইকে এ দেশের ভাষা আলোচনা করা আতি কর্তব্য । ছান্রেরা মাতৃক্লোড়াবধ ষে 
ভাষ ব্যবধান কাঁবয়াী আসতেছে এবং যদ্বারা মনের তাবৎ ভাব অনায়াসে প্রকাশ 

কবতে পারে সেই ভাষাম শিক্ষাদানের নিয়ম কাঁরল্ই তাহাঁদিগেব মানসান্ধকার 
দূর হইবেব )৮২ টে 

শ্ততুবোধনী” পান্নকার লেখা হয় £ “বতমান পরময়ে বঙ্গদেশে ইংরাজী ও 
বাঙ্গাল্য ভাষার চর্টা একসঙ্গে চাঁলতেছে । 'বিন্তু ইংরাজী ভাষার যেরূপ আত্যান্তক 
চর্চা ও অনশন হইতেছে তাহাতে স্পব্ট প্রতীয়মান হইছেছে, ইংরাজী ভাষা 

বঙ্গভাষাব উন্নাতর বিশেষ হানিকর হইতেছে এবং এ ভাষায় প্রাতভাসম্পন্ন 
লেখক উ'দত হইবাব পক্ষে ব্যাঘাত জানাইতোছ 1৩০ 

. *সোমগ্রকাশ। লিখল £ ভাষার উন্নাতিই মানুষের শরীর মন ও ব্দাক্ধ 
প্রভা যাবতীয় ব্যয়ের উত্লাতর মূল | ভাষার উন্নতি ব্যাতিরেকে ধর্ম ধ্নীতি, 
স্লদে্]নুরাগ গভূতি কোন গুণই বিশুদ্ধ জাভ কারতে পারে না। ভাষার যে 
এত গুণ ভাছ' জাধারণ লোকে তাহা বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা আপাত 
ফল দশনে মো'হত হন। মো"হত হইয়।ই তনেকে বাঙ্গলা ভাষায় একান্ত উপেক্ষা 
কার্য স্ব স্ব সন্তানছিগকে একবালে ইংরাজঈতে হাতে খড় দিয়া থাকেন । এট 
বাঙ্গলাদেশের অদ্টের সামান্য বিড়ম্বনা নয় 1৮৩১ 
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হারিশচন্দুও লক্ষ্য করেছিলেন £ 
১. ইংরাজী ভাষার উপর আঁতারন্ত গুরুত্বারোপের ফলে জাতীয় উন্নাত 

ব্যাহত হচ্ছে, 

২. মাতৃভাষাই উন্নাতির সোপান - পীথবীর ইতিহাসেই তার প্রমাণ আছে। 
তাই তাঁর প্রপ্তাব ঃ 

১ পাশ্চাত্য চিন্তা, দর্শন ও বজ্ঞান মাতৃভাষার ম।ধ্যমেই আয়ত্ত কর।র 
চেস্টা হোক; 

২ ইংরাজী না-জানা ও ইংরাজী জানা-এই দুই সম্প্রদায়ের বৈষম্য 
দূরীভূত হোক, 

৩. মাতৃভাষার মাধ্যমে ?শক্ষালাভ পরে বিদেশ ভাষা আয়ত্ত করার পক্ষেও 

সনফলপ্রদ হবে। 

মাতৃভাষার পক্ষে অত্যন্ত জোরালো যুক্ত উত্থাপন করে, ভি মগান ও ড. 
স্প্রেঙ্গার প্রমুখের বন্তব্য উদ্ধৃত করে হাঁরশচন্দ্র লিখলেন £ * 
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মাতৃভাষ। চর্চার সঙ্গে,সঙ্গে হারশ অবশ্য সংস্কৃত ভাষা চর্চার গুরুত্ব উল্লেখ 
করেছেন । তাঁর মতে ময়বপচ্ছধারী কাক হতে গিয়ে আমরা ময়ূরও হতে 

পাঁরাঁনঃ কাকও হহীন ।" হরিশের মতে সংস্কৃত সংপ্রাচীন এাতহাশালী ভাষা । 
বিদেশ পাণ্ডতরাগঁ স্বীকার করেছেনে যে সংস্কৃত হল প্রাচ্যের সবচেয়ে সমদ্ধ 
ভাষা । তাছাড়া. সংস্কৃত, হরিশের মতে ' ভারতীয় ভাষার জননী । সংস্কৃত 
ভাষাচ্চার উল্লাতকল্পে বাঁটশ হীণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হওয়ায় 
দুঃখ প্রকাশ করেছেন তিনি 1৩৩ * 

শিক্ষায় ভাষার স্থান যে গুরুত্বপূর্ণ সে সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি হরিশের 
ছিল । তার প্রমাণ “7106 10656955105 0? ৪. 15178088610 [13019 

প্রবন্ধাট 1৩৪ 
[তিনি বলেছেন যে রাীতনীত বা প্রথার মত ভাষাও একটা জাতির গদরুত্বপূর্ণ 

বোশন্টা 17-7৮418108690856১ 00016 01080 00850010007 2129 018106 215৩১ 15 
0112 00080 015011)860015101176 010818.565115010 01 ৪ 0861010) 8130 ০0138. 
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ভাষার একটা এক্যাবধায়ক শান্ত আছে । 'কল্তু ভারতের বহ্বধ উপভাষা 
বিনষ্ট করে তার সংহতিকে । এই বিরাট দেশের 'বাভন্ন অণ্ুলে ভাষাগত প্রভেদ 
এত প্রকট ষে এর ফলে জ্াতিবৈরও উদ্ভূত হচ্ছে। ভারতীয় হিন্দু জাতর উদ্ভবের 
উৎস এক হলেও মাদ্রাজী ও হন্দুগ্তানীর মধ্যে সুক্ষ; প্রভেদের রেখা রয়ে 
গেছে । হরিশ [লখেছেন--98৮ 00০ ০ 01912058 10801) 108৬6 

51006 58119615200 0172 92195101160 10852 182.0 0116 27206 01 109108106 

68156785 06 01615 ০জ্াহ 50101061570618 0116 00 01)656 117950081] 
01961621702. 5০0 61220 1985 70621) 0106 680791)5611061)0 ০66 ০21) 

006 166161)0 520010155 06 006 [71500 1090101) 01080 2, 50110 0: 

৪01090105) 06 91066 15000208502) 0৫6 581009,5028150) 01 12:07 

26 ৮৮০00250821] 20১ 15 10091)1665620 0০ড/2,:08 ০201) 01061.” 

ভাষাগত এই পার্থক্যের জন্য হরিশের ক্ষোভের কারণ আছে । 'তাঁন সমগ্র 
দেশের রাজনোতিক সংহাতি চান। ভাষাগত বৈচিত্র্য সেক্ষেত্রে বাধা-10 15 ৪ 
06191078116 2806 0590 ০1৪ 10 10606258800 105৩ 10০ 11901917 

00079196107) 60 ঞ1ঠ 0171660 100-21061805 ছ৮18601)61 ৪80019] 0 0911- 

0০91), 10 58101709612 00156 €য০2100 9161) 0156 810 01 ভোওডে 

016601210 €01)£0225.7 ২ 

ভারতবের এক'ট সাধারণ ভাধার প্রয়োজনীয়তা হারশ অনুভব করোছিলেন। 
তরি মতে দেশপ্রোমকের মহান কর্তব্য হল সেই সাধারণ ভাষার সুন্রসম্থান। 
হরিশ লখেছেন--“ 10581] 2176 061088126) 0136 01181) ৪00. 0302618665 

18778009605, 25 ড/5172%2 06 1809 79661 2:50705000320 00 17621 01360 

০81160, 1৪ 25 ড778001)6ণ0 ৪. 061৮6151018 04 0106. 0028017)5 06 0105 

8৪ 00 25006 01786 ৪ 0810 15 60008] (0 096 চ/00016 15 ৪ 76152181010 
0: 16950101116. [) 6906 ৮৮৩ 159৮০ 01085 01815505 16180001010), 

7006 ০91]. 06198001005 2150 191)1181807101010 56905583817 611616:016 

1165 ০1621. 70006 5189017 10200 1) ৪1১15116 601 117089. 2.17700018 

022৫০০7৪707 0365 81)09010 1৮6 1861 ৪. 18050856.+, 

টীকা 
১,:৪618906$01)8 10100 6109 স1716/085 ০01 চর 0:85]0 1061562010১. 299-8. 

২. 47015 30 ০0700989 গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। বর্তমান লেখকের “সাগ্ারল্যাও ও শৃঙ্খলিভ ভারত" 

গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা কব! হয়েছে। 
৩, আলেকজ।গ্ার ডাফ ও অনুগামী কয়েকজন । অলোক রার। 

সংবাদপত্রে সেকালের কথ। গ্রস্থটিও দ্রষ্টব্য । 
৪ 591690510108**7, ৪89৪8-91 
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«, এই ধারাটি যে শেষ পযন্ত বহমান ছিল তা প্রমাণ "10659: 121৮ লেখিকা ফিদা] 

মেয়ে প্রমুখের বক্তব্য । 

৬, নিরপেক্ষ ৰিদেশীরাও সে কথা শ্বীকাব কবেছেন। সাগারল্যাণ্ড লিঙ্গেছেন__-"00. 8510৪ 
8821008 800191 65118 60 00:069700 জ1610,। [10019 19 81701171109 11 06139 10%6107ঘ. 

20108017001 80015%] ৪118 2:69 270 121078 200079053 800. 00 জা099 61052 6৪ 

61089 01 70006 0£ /70797109, 2 0)0700060 9873 820. 4107 01 73 চ্া0০ ৮০৪ 018]90568. 
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৪০909710165 10 60889 7:88106069 2709 911 0 00 61800219৮ ১) 8109 0596 ০01 ০00 

986910 179610108 8220 0911 6০ 01701701100. 00 050 68810195071 ৪00 0606 6৮1৭ 

2001 000170958,৮ (10079, 10 73070055912, 248 ) 

৭? 4 0168 1017 02869 € ৪8130810108...) ৮. 219 

৮৪059692765 2৮6] 009 200. 171860চ (10০), 2, 918 

৯, 100, (100) 7, 918-9 

১০,10151810128 11) 1710000 500196% (70), 7০, 913-4 

১১০ 100, 7১, 359. - 

১২, নরেশচন্ত্র সেনগুপ্ত সম্পাদিত, ১৯১ সালে প্রকাশিত 856269070)58 [৪070 (08 
স71:111028 01 171771910 01001009711 009711+ গ্রন্ত থেকে | 

১৩, এ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত লিখিত ভূমিকা । 
১৪, যেমন 1150 19551 1059961208 2100 ₹.600ঞ৪ প্রবন্ধে (99199610085 ০. 147) 1 

১৫, 17,010 ঘা119000:002)8 0. 90008%6100) (89190961008.,,৮০. 249, ) 

১৬, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারেব বাংল! দেশের ইতিহাঁন (আধুনিক ) পঃ ১৯৮ 
১৭, 566:8 90009680105] ( 80105610055..,১, 24৮, ) 

১৮, 700, পৃঃ 844, 
১৯, 70০, 700 

২*, বাংলার শিক্ষাবাবস্ত। ও শিক্ষাব্রভী বিদ্বা/সাগর, খোন্দকার রি বাকল হক, পাঙলি'প, 
চট্টগ্রাম িশ্বিষ্তালা, ১৩৮০১ পৃঃ ৮, টু 

২১ 100, 709 র্ 

২২৭ স্৫00%610109%1-_-8/10108], ( 98190610115+-*1১, 95%, ) 

২৩, 0০9,179 
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এ-্াদল্ণে জগ্যাশ্্র 

নীলবিদ্রোহ ও হরিশচন্দ্র 
ইংলশ্ডের শিল্প 'বিপ্রবের পরে বস্ত্র শিল্পের উন্নাতির সঙ্গে সঙ্গে নীলের চা'হদা 

বেড়ে বাষ ॥ ইংরেজবা ভারতবর্ষে বাংলাদেশে নীঁলচাষ শুরু করে এই চাহদা 
থেকেই । ঈস্ট হীণ্ডয়া কোম্পাঁনর রপ্তানি কারবারে একসময় নীল ছল প্রধান 
দুব্য । পরে কোম্পান ইউরোপীয় বাঁণকদের হাতে নীলের ব্যবন্থা ছেড়ে দেয় ।৯ 
বাংলার উব'র ভমিতে সুলভ চাষী এবং সুলভ মজ-রার সাহায্যে খাদ্য ফসলের 
পারবর্তে বাণিজ্য ফুল উৎপাদিত হলে বিপৃললাভের সম্ভাবনা ইংরেজ বাঁণকদের 
এ বিষয়ে আকৃম্ট কবে এবং এর থেকে নীলচাষ শুবু হয়।২ দযাট ভিন ভিন্ন 
প্রণালীতে নীলচাষ শুরু হয়। নিজ আবাদ প্রথায় নীলকর সাহেবরা 'নজেদের 
জামতে আপনার খরচে ও আপন তত্বাবধানে নীলচাষ করাতেন। "'দ্বতাঁয়তঃ, 
রায়তী প্রথায় নীলকরেরা চাষীদেব চুক্তিতে আবদ্ধ করে তাদের দ্বারা জাঁমতে নীল 
চাষ কবাতেন ! চুঁন্ত অনুযায়ী চাষীকে দাদন* অর্থাৎ আঁগ্রম কিছ টাকা দেওয়া 
হত এবং উৎপন্ন নীলেব দাম কি হারে চাষী লাভ করবে তারও উল্লেখ থাকত । 
যে হারে চাষাঁদের নীলের মূল্য দেওয়া হত তা বাজার দরের চেয়ে অনেক কম 
ছিল। এর থেকে আনার বীজের দাম, চুন্তপত্রের স্ট্যাম্প-এর মূল্য, গাড় ভাড়া 
ইত্যাঁদ বাবদ টাকা কেটে রাখা হত ॥ ননলকু্ীর নায়েব, গোমভ্তা এবং পাইকরাও 
চাষাঁদের কাছ থেকে বখাঁশস আদায় করত । নীল ওজন করার সময়েও চাষাঁদের 
ঠকানো হতো । উৎকৃষ্ট জাঁমগীলতে চাষীদের নীলগ্গাফ করতে হতো । চুন্তর 
শর্তানৃযায়ী উৎপন্ন নীলের মূল্য হতে দাদনের টাকা কেটে রাখার 'নর্দেশ ছিল ॥ 
যে সকল চাষাঁর উৎপন্ন নীলের মূল্য থেকে দাদনের টাক। শোধ হত না তাদের 
আগাম প্রাতি বংসর নগলচাষ করে সেই টাকী শোধ করতে হত।৩ উনাবিংশ 
শতাব্দীর প্রথমার্ধে রায়তদের উপর নীলকরদের অত্যাচার যে হয় নি তা নয়। এই 
সময়ের মধ্যে লাঠিয়াল এবং পাইক বরকন্দাজের সাহায্যে নীলচাষে আনিচ্ছৃক 
চাধাদের ঘরবাড়ি জালিয়ে দেওয়া, গরুবাছুর কেড়ে নেওয়া, নীলকুঠিতে আটকে 
রাথা, কৃষকরমণীদের উপর অত্যাচার, বেল্লাথাত প্রভাত শারীরক দণ্ড 'বধানের 
বাক্ষিস্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৮১০ সালে নীলকরদের এইসব অত্যাচার 
কর্তৃপক্ষের দষ্ট আকর্ষণ করে এবং বাধ্য হয়ে বাংলা সরকার ১৮১০ সালে ৪ জন 
নীলকরের ব্যবসার লাইলেন্স বাজেয়াপ্ত করে। এঁ বছরে প্রচারিত একটি 
সাকলারে নীলকরদের দ্বারা অনুষ্ঠিত নিম্ালাীখত অনাচারগণীলর উল্লেখ 
রয়েছে--(ক) কুঠিয়াল কর্তৃক অবলাম্বত 'নম্ঠুর পন্হা যা রায়তদের মৃত্যু 
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আহ্বান করে আনে । (খ) কুঠিয়ালদের নিজম্ব কয়েদখানায় বেআইনিভাবে 
রায়তদের আটক রাখা । (গ) শ্যামচাদ নামে পাঁরচিত বেত্রের আঘাত । (ঘ) 
লাঠিয়াল নিষনুন্ত করে প্রজাদের ভীত প্রদশ ন।5 

এইসব অত্যাচার সত্বেও এই সময়ে কৃষকরা নীলকরদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয 
ন। হয়ত তার প্রধান কারণ এ সময় দেশশয় জামদারবর্গের সঙ্গে নীলকরদের 

আঁতাত ও সহযোগিতা । শ্তরীচত্তত্রত পালিত বলেছেন “4১6 0006 1010091 509862 
055 61506150 1000 এ 5911800180101) আ101) 18101017058 01 & ০9০০ 

1010 171 006 10061101005 09.5106 1518০ 001:20018, 900 10181812016 

81১0 101004716 2 70011058]1 911181)06 1610 010610 2.£9110960 (3০৮০107- 

0061)0 10695011768 11]:6 12180 1250101001010.”৫ তবে শ্রী পাঁলত একপ্রাও 

স্বীকার করেছেন যে, 11006 1061100. 0£ ০09115001290101) 2৪ 006 ৪ 

0156016 01 061০6 108210801)5, 10911060 105 0880 01 50101091606 

01511910005. 1015 2180 821091215 €09 82৮ 61580 ০0119018.01018 

20060. 2৫ ৪. 00106 2100 0016701008.0101) 50০০5606016 1001006190215. 

0156 01181501092 5001) 219 1069. 67000. 0106 01780661 0080 £0110জ5 

06218706 10110091115 ড10) 50106000800) ৪1006. 11065 10 8০6, 

05$6118760 9০609165076 1390. 165০০060076 00961 ০81096 009 1 

1115 অ৪০৪ 09010 2,529. *:70136 10950111068 92000 1830 1০- 

[1917760 2 ৪179:0 00067-000:21)6 0116 ০0118901800) ৪8 0106 

90073661006 11) 0176 051100, 1843-45. 42811), 6৮67. 196:10165 

০0115100190101) 1990 89670 108616, 1787 £0017095 09£1)0501115 215 

11700 076 01800. 0£ 11081000705 -+৮৬, 

নীলকরদের সঙ্গে জাঁমদারদের সংযযীন্ত কিংবা কৃষকদের সংঘবদ্ধ প্রাতবাদ 
আন্দোলনের অভাব যে ক্রণেই হোক না কেন নীলের চাষ ক্লমাগত বাদ্ধ পেতে 

থাকে । ১৮১৯-২০ হতে ১৮২৬-২৭ সালের মধ্যে কোম্পাঁন বছরে প্রায় ১০২ 
লক্ষ টাকা লাভ করে । 'নদীয়া, যশোর, বর্ধমান, মোঁদনীপতর, বীরভূম, হাওড়া? 

হুগলা, প্রভাত জায়গায় ব্যাপকভাধে নীলচাষ আরম্ভ হয় ৷? 

উনাঁবংশ শতাব্দীর 'দ্িতীয়ার্ধের সূত্রপাত থেকে 'কল্তু দেশীয় জাঁমদারদের 

সঙ্গে নীলকরদের সংঘর্য শুরু হয় । এই সংঘর্ষের ফলে এবং অন্যান্য কারণে 
নীলকররা দ্লুত* জনমানসে আপ্রয় হয়ে পড়ে, কৃষকরাও তাদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ 

হতে থাকে । িত্তব্রত পাঁলত বলেছেন__“41)6 চ19176675 010 1001 20061001010 

08101081150 181001718 65 01881018108 016 1১016 101:90285 ০% 7:0000- 

0018.71565 020 7006 2৮610 056 00617 0৬17 19190 00 ৪. 121£5 5০৪16, 

1506 010 €1)৪5 2100105 006£ 0আছে 1808. 101025 ৪1064 00 

052:0198196 0106 818008 9£811810 £8106ড011 05 0010017981 

805281)065 2100 16100911960 8165 1006105. ড/1)61) 00৩5 00011 5৫ 
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61761 00115 8100 10508005 ৪. 10101591)02 60 0102 70210168 0015060- 

11706 01320 09005570115 01155 ৮212 €%061160 5 00610. 10061 

30027000580 8£19119 01181766 5 10817076817650 250 00210 150 

0101178৪৮০০ এ ৪0050900191] 009,065119] 11001010-€0061)0 110 আ1)101 

006 01117001 [01000061 001010 19862 8. 910812.701026 /০0010 108৮০ 

911120 01)610 10 €1021]7 5106 20911)50 006 18717010105, 459 01086 010 

[800 1)800021) 010৩ 11101601505 108110795 8104 01191705 1011:50 1021008 

0০ 6061 005 0161017) 21210)610 105 180 18 1007 35 106 [31016 

1৬111105.7৮ 

এইসব কারণে পণ্গাশের দশকে উৎপাদন দ্রুত কমে যাচ্ছিল । [নচে নাঁল- 
চাষের প্রধান দুটি কেন্দ্র কৃষ্ণনগর এবং যশোরের নীল উৎপাদনের । মণ 'হসাবে ) 
তালিকা প্রদত্ত হচ্ছে ৪৯ 

সাল কৃফনগর বশোন 

১৮৪৯-৫০ ১৩৭০২ ১৬৮১1 

১৮৫০--৫১ ১৮৭১৮ ১৫১৫৫ 

১৮৫১--৫২ ১৫৫২৮ ১৫৭২ 

৯৮২ ৫৩ ১০২৭৬ ৯৬৫৪ 

১৮৫৩--&৪ ১১৩৭৭ ৭৮১১ 

১৮৫৪--৫৫ ১১৬৫০ ১২৩০৫ 

১৮৫৫--৮৬৬ ১০৩৬২ ৬৫৮৫ 

১৮৫৬--০৭ ১০২০৫ ১০২২৭ 

১৮৫৭--৫৮ ১৩০৮৪ ১০৩৫৩ 

১৮৫৮--৫৯ ৮০২৩ ৮৬৩৫ 

মুনাফা যত কমতে লাগল, দেশীয়দের অসন্তোষ যত বাড়তে লাগল 
নীলকররাও তত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে লাগল । রাঁজকর্মচারীদের সাহায্যে 
নঈলকররা 'নত্যনতুন অত্যাচারে প্রবৃন্ত হতে লাগল । এই সব অত্যাচারের মধো 
গৃহদাহ, গুমাখর, বাজারদাহ, নারানির্বাতন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ॥ জমিদারদের 
কাছ থেকে জাঁম পত্তান 1কংবা ব্রয় করার জন্য দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং অত্যাচার দ্বারা 
তাঁদের ভীত প্রদর্শন করা হত, এবং বলপূর্বক তাদের জাম কেড়ে নেওয়া হত। 
হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের শহন্দু পেট্রিয়ট' পান্রিকায় এরকম বহর অত্যাচারের বিবরণ 
প্রকাশিত হয় । ইশ্ডিগো কমিশনের রিপোর্টেও এরকম অত্যাচারের বিবরণ 
কৃষক ও অন্যান্য মানুষেরা দেয় । হরিশচন্দের জীবনচাঁরতকার রামগোপাল 
সান্যাল তাঁর হরিশজীবনীতে এরকম কয়েকটি অত্যাচারের ?ববরণ লিবদ্ধ 
করেছেন। জোরপূবক গৃহনন্টের দ্টান্ত [হসাবে নদীয়া জেলার অন্তর্গত 
বাগদা থানার খাঁপুর নিবাসী আমর মাল্পকের জবানবন্দী, অন্যায় অবরোধের 
দৃষ্টান্ত হিসাবে রতনপুর কুঁঠর .ানকট হাল্ট্রী থানা এলাকায় বারপুর গ্রামের 
[নবাসী গাঁণ দফাদারের জবানবন্দী এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য 1১০ 
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হারশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শহন্দ? পৌঁ্রয়ট' পান্রকায় এই সময়কার অবস্থা বর্ণন। 
করে লিখোছিলেন-_-“এই বিদ্রোহে রায়তেরা অপরিসীম কম্ট সহ্য করেছে । তারা 
প্রহ্ধত কারারদদ্ধ অপমানিত, গৃহ থেকে বিতাড়িত হয়েছে । তাদের সম্পাত্ত ন্ট 
হয়েছেঃ অনেকাঁদন অনশনে কেটেছে, কল্পনায় যতরকম অত্যাচার সম্ভব তা 
তাদের কপালে ঘটেছে । গ্রামের পর গ্রাম জবালান হয়েছে, পরুষদেব ধরে নিয়ে 
গিয়েছে, নারীদের চরম লাঞ্ছনা করেছে, ঘরের সাত শস্য নণ্ট করা হয়েছে ।৮”৯২ 
এই সমস্ত অত্যাচারের ফলে প্রাতিবাদী আন্দোলনও জোরদার হয়ে উঠতে থাকে । 
এই আন্দোলনে ভ্ স্বামীরা যোগ দেবার ফলে আন্দোলন আরো সংগাঠত হয়ে 
ওঠে । রামগোপাল বাবৃর হরিশ জীবন থেকে জানা যায়, রাণাঘাটের 
গোপাল পালচৌধুরা, শাঁন্তপুরের উমেশচন্দ্রু বায়, উলার বামনদাস মুখোপাধ্যায় 
এবং শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, লাটুদহের পরাণ পাল, নড়াইলের রতনবক্ব্, 
কলকাতার প্রসন্বকুমার ঠাকুর, উত্তরপাড়ার জরকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্য 
জমিদারের। এই নীহ্রীবদ্ধোহে সধালপ্ত হন ।৯৯ * 

১৮৫৯-৬০ সালে কেন নীল বিদ্রোহ ব্যাপক আকার ধাণ করল তার কারণ 
[নরেশ কবেছেন ভদানশীস্তন লেফট ন্যান্ট গভর্নব ানজেই । তান লিখেছেন যে, 
এসময়ে পৃবেরি অত্যাচার অনাচার তো ছিলই তার উপর নতুন একাঁট সমস্যার 
উদ্ভব ঘটে । এই সময়ে প্রাতাঁট কাঁষজাত দুব্যের দাম দ্বিগুণ বার্ধত হয়েছিল । 
তাই সবভাবত নীল চাষের ব্যয়বাঁদ্ধও ঘটল । তাছাড়া নীলচাষেব বাবদ ষেটুকু অথ 
আইনত রায়তদ্রে পাওনা হত পেটুকুণ তাদের হাতে গিয়ে পেশছত না ।১৩ 
ভারতবন্ধ- পার লঙ্্সাহেব না্লবিদ্রোহের নম্নলীখত কারণগুল উল্লেখ করেছেন । 
(ক) জাঁনসপন্রের মুল্যবাঁদ্ধ (খ। শ্রমের মূল্যবাদ্ধ ।গ। কৃষকদের প্রাত শাক্ষত 
মধ্যাবত্তদের সহানুভূতি (ঘ) আধুনিক রাজনোৌতিক ঘটনাব্জাসণ্ঠাত রাজনোতিক 
উত্তেজনা 1৯ শেষের কারণাঁটর দ্বার সম্ভবত লঙ, সাহেব সিপাহা বিদ্রোহেব 
প্রভাবের কথাই উল্লেখ করতে চেয়েছিলেন । 

সমপ্রকাশ রায় িলখেক্ছেন যে, সমগ্র বঙ্গদেশব্যাপী ৬০ লক্ষাধিক কৃষক 
নীলাৰন্রোহে যোগদান করোঁছিলেন। কিন্তু এই বিদ্বোহ কেউ সপারকাঁজ্পিতভাবে 
সংগটিত করে নি& নদীয়া, যশোর, খুলনা, চাব্বশ পরগনা প্রভৃতি জেণ্ায় 
সমগ্র কৃষক জনসাধারণের উপর বহুকালের ঘণ্য শোষণ এবং অত্যাচার 'বিদ্রোহকে 
ধীরে ধীরে গড়ে তুলোছিল ॥। এই বিশাল গর্ণাবন্রোহকে বাইরের কোন নেতৃত্ব 
পরিচলেন। করতে আসে নি। বিদ্রোহী বৃষক সমাজের গণনেতৃত্বে এট সংঘটিত 
ও পাঁলচালিত হম্ম।৯৫ সতাঁশচন্দ্রে মিত্ও লিখেছেন, “ই বিদ্রোহ স্থানিক 
বা সামীয়ক নহে ; যেখানে যতকাল ধাঁরয়া বিদ্রোহের কারণ বর্তমান ছিল সেখানে 
ততকাল ধাঁরয়া গোলমাল চালিয়াছিল। উহার নাঁমন্ত যে কত গ্রাম্যবীর ও 
নেতার উদয় হইয়াছিল ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাহাদের নাম নাই ।”১৬ পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের শিক্ষািভাগ কর্ততক প্রকাশিতঃ নির্মল ?ীসংহ কতৃক সম্পাদিত 
ছা6০০০]০ 00৬61006180 10, 3217881 ( 1818-1904 ) গ্রন্ে নীল বিদ্রোহের, 
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বারদের যে তালিকা দেওয়া আছে সেঁটি উদ্ধৃত হচ্ছে ঃ মদনমোহন 
দাস, সিরাজ ব*বাস, দীন মণ্ডল, জমির মণ্ডল, দুঃখীশেখ, ঠা গল 
মণ্ডল, ভিখু মণ্ডল, জূড়ন মণ্ডল, আলম বিশ্বাস, ইসলাম মণ্ডল নাণিক শেখ 
গদ« ।ব*বাস, কাদির বি*বা স, আব জোদ্দার, বারসাৎ উল্লাস, ঈশ্বরচন্দ্র চৌধুরী, 
আমির বিশ্বাস, আদম মণ্ডল, যদ বি*বাস, বিশ্বনাথ ঘোষ, তিলক প্রামাণিক, 
মিনু শেখ, সাঁবর বিশ্বাস, মিরজা মণ্ডল, দুধ, মাজলক, সাদ শেখ, রামচরণ 
বিশ্বাস চৈতন মণ্ডল, করিম বিশ্বাস, মন্দার বিশ্বাস, বুদুন মণ্ডল, নাস 
জোরদার, জালাল মাল্লক, জিরাবাঁদ কারগুড়, পাজু মজ্লা, অনাদি কুলহ;, 
আশ্তল মণ্ডল, 'সিকেন্দর মণ্ডল, জয়চাঁদ পাল চৌধুরী, বিজয়গোবিন্দ চৌধুরী, 
মুন্সী হোসেন, মহেশচন্দ্র চ্যাটাজা, গোপাল পালচৌধুরাঁ, প্রাণকৃষ্। পালচৌধুরণ, 
জয় মুখাজীঁ, উমেশচন্দ্র রায়, 'গারশচন্দ্র বসু, হরিশচন্দ্র মুখাজী, জিষ- 
চ্যাটাজী, ঈশ্বরচন্দ্র সংহ, বিষ্চরণ বিশ্বাস, দিগ্নদ্বর শ্বাস, নথ.রানাথ 
ভট্টাচার্য, শ্রীহার রায়, বঙ্কুঁবহারী মিত্র, কেদারনাথ ঘোষ, আশুতোষ 
গঙ্গোপাধ্যায় প্রিশ্ননাথ মুখোপাধ্যায় পূর্ণচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়। [িশ্বেবর 
মুখোপাধ্যায় ভূপেন্্ুকুমার রায় যদুনাথ মজুমদার ইত্যাদি।১৭ সংপ্রকাশ 
রায় 'লখেছেন যে, নীল বদ্রোহে বিশঃচরণ বন্বাস, দিগম্বর বিশ্বাস, 
শিশিরকৃূমার ঘোষ, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ তৎকালীন মধ্যশ্রেণীর কতিপয 
শ্রেম্ঠ ব্যান্ত মানবতাবোধের প্রেরণায় বিদ্রোহী কৃষকদের পাশে দণ্ডায়মান থেকে 
[বদে।হে সহায়তা দান করেন । 

নীলবিদ্রোহে হরিশচন্দ্ের যে ভ্মকা পালন করেন তা [বিশ্লেষণ করলে নিন্ন 
উপাদানগীল পাওয়া যায় 

ক. নাীলচাষীদ্দে আশ্রয়, উপদেশ ও পরামর্শ দান, 
খ. পহন্দ2 পোঁ্রয়ট' পান্রকায় নানা সংবাদ প্রকাশ, 
গ. নীলকরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য "গ্রাম বাংলার শিক্ষিত 

সাংবাঁদক বাহনী' গঠন, বৃটিশ হীশ্ডয়ান এসো সয়েশনকে এ বিষয় সায় রাখা, 
ঘ. নিজস্ব রচনাঁদ মাধ্যমে নর্লচাষের স্বরূপ উদঘাটন । 
ও. নীল কাঁমশনে সাক্ষ্য দান, 
চ. শেষ পর্যন্ত বিপযয় ও মৃত্যুবরণ । 
দোহক ও আর্ক দিক থেকে হরিশ আপ্রাণ সাহায্য করোছিলেন নীল- 

চাষীদের । তাঁর জীবনচারতকার রামগোপাল সান্যাল লিখেছেন যে নীলবিদ্বোহের 
সময় তাঁর ভবানীপ:রের গৃহ নীলরায়তের ধর্মশালায় (৮15 100055 ৪ 
93105801900 10202809521) 85511010 001 01061” ) পাঁরণত হয় ॥ তান 

নীলরায়তদের দরখান্ত লিখে দিতেন, আহার 'দিতেন, বন্ধদত্মূলক আচরণ 
করতেন 1৯৮ 

সতাশচন্দ্র মিত্র লিখেছেন, পাতাঁন শুধু সম্পাদকতা কাঁরতেন না, রোমান 
ট্রীবউনের মত তাঁহার গৃহদ্বার সরদা অনর্গল থাকিত, সে গৃহপ্রাঙ্গণ নিত্য অসংখ্য 
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নশীলকরপ্ণীড়িত রাইয়তের অশ্রুজলে আভীষন্ত হইত । তান উহ্যাদগকে আশ্রয় 
দিতেন, অন্দান করিতেন লতি 

নীলাবদ্রোহের সময় হারশের অমানৃষক পারশ্রমের বর্ণনা পাওরা ষাবে 
শিবনাথ শাস্তীর রচনায়__“সে সময় যাঁহারা হরিশের দুরন্ত পাঁরশ্রম দৌখয়াছেন, 
ত'হারা বলেন যে, রান্রর কয়েক ঘণ্টা কাল ব্যতীত হারশের আর বিশ্রাম ছিল 
না। একে প্যাটিয়ট' পান্রকার সম্পাদকতার কাজ, সেজন্য তাঁহাকে রাশ রাশি 
সংবাদপত্র পাঁড়তে হইত ও প্রবন্ধাঁদ লাখতে হইত, তদুপাঁর 'দিবারান্র নীলকর 
প্রপীড়ত প্রজাবৃন্দের সমাগম । তাঁহার ভবন সর্ধদা লোকারণ্য থাকিত। 
কাহারও দরখাস্ত 'লাঁখয়া দিতে হইতেছে, কাহাকেও উকীলের নিকট সুপাঁবশ 
চিঠি 'লাখয়া দিতে হইতেছে, কাহারও মোকদ্দমার হাল শুনতে হইতেছে ;-_ 
[বিশ্রাম নাই 1৮২০ ্ 

নীল কমিশনে সাক্ষ্য দেবার সময় হারিশ 'নজেই স্বীকার করেছেন যে তাঁর 
কাছে নানান মানুষ আসত পরামশের জন্য 1২১, নীল কাঁমশনের সামনে নদীয়ার 
জেলাশাসক হার্সলেও বলোছলেন-_-“1 105৮০ 10229100996 0065 0৪৪০ 00 

8০ 0০0 6106 50160101002 17117000 1780101091£ 2 21004 0102 15008) 118 010৪ 
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হারশের বাড়ঈ যেমন হয়ে উঠেছিল নীলরায়তদের ধর্মশালা তেমান ভরি 
কাগজও হয়ে উঠোছিল নীলাবদোহের মুখপন্তর। এ সম্পর্কে বহু চাঠিপত ও 
সংবাদ প্রকাশিত হত শহন্দু পে উ্রয়টে | , 

উপযুক্ত সংবাদেব জন্য উপযধৃন্ত সাংবাঁদক চাই । সরজাঁমনে থেকে যীবা 
ঘটনার সজীব বিবরণ দিতে পারবেন । হরিশচন্দ্-_নীলকরদেব বিরুদ্ধে যুদ্ধ" 
ঘোষণায় অবতীর্ণ হয়ে গ্রামবাংলার 'শাক্ষিত সাংবাঁদক বাহন্ঞ গঠন কবৌছলেন । 
ইীতপূর্বে সংবাদ প্রভাকর পান্রকার ঈশ্বরশ্রুপ্তও নানা স্থান থেকে লোকমারফং 
সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা করতেন। মোদনীপুরে কর্মরত রাজনারায়ণ বসূকে 
গনজদ্ব আঁভন্্রতার ভাত্তত্তে সংবাদ সংগ্রহ করে প্রভাকরে পাঠানোর অনুরোধ 
জানিয়োছিলেন । হাঁরশচন্দ্ের প্যাঁত্রয়ট পাত্রকাকে আশ্রয় করে গ্রামবাংলার য 

ংবাঁদকদল গাঠত হয়োছিল তার মধ্যে ছিলেন ষশোহরের শাঁশরকুমার ঘোষ, 
নদীয়ার দীনবন্ধু মিত্র ও মনোমোহন ঘোষ, কৃষ্নগরের দারোগা গাঁরিশচন্দ্রু বস: 
নদীয়ার স্কৃল সমূহের ডেপুটি ইন্সপেক্তার রাধিকাপ্রসন্ মুখোপাধ্যায় 1৮২5 

ইতিপূর্বে আমরা বৃটিশ ইশ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সঙ্গে হরিশের লম্পক" 
আলোচনা করোছি*। প্রধানতঃ ভূদ্বামীদের সংগঠন ছিল গাঁট । এই ভুঙ্বামীরা 
সকলেই যে একবাক্যে নীলকরাবদ্রোহী গছলেন তা নয় । চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের 
প্রশ্নের উত্তরে হারশ সে কথা নীল কাঁমশনের সামনে অকপটভাবে বলোছিলেন 1২৪ 

বৃটিশ হীণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনেব সদস্যদের হরিশ নীলাবদ্বোহের সময় সাকুয় 
রাখার চেন্টা করেন। এই তৎপরতার অন্যতম নিদর্শন হরিশকে কেন্দ্র করে 

.1134180 9120 গঠন 1২৫ উত্তরপাড়ার জাঁমদার জয়কৃ্ণ মনখোপাধ্যায় [00160 

৯ 



0 গঠনের বাপারে উদ্যোগী হন । জয়কৃষ্ণ--5০0:০6০ 006 49900181001 

00 0015 17362850712 01 08.52 1056106 870 210 11501£0 1710150, 25 10 আ৪.৪ 

581127, ৮85 012560 17) 02108170506 005. 21701510001 চচ1)0 1890 
0550160 1385 116 10 0106 £0900 02032.,২৬ 

১৯১০ সালে নরেশচন্দ্র সেনগুস্ত হরিশ মুখাজাঁর যে রচনা সংকলন প্রকাশ 
করেন তাতে নীলচাষ বা নীল আন্দোলন সম্পার্কত প্রবন্ধাবলী তুলনামূলকভাবে 
কম।** নরেশচন্ছ মোট সাতাঁট রচনা সংকলিত করেছেন £ 

১,.:1370150 1701217101776 11) 9০:০৪ 

177060 01210005 11) 13515109% 

1180150 0171710105 

31006 22001770775 2100 0105 01570618 

291815157 001009155 

1290167 701910101176 2100 005 1%10:0551] 1050106 

16726156518 8170 (106 0:90019] 

আপাততঃ এই রচনাগুলিকে সামনে রেখে আমবা এ সম্পর্কে হরিশের 
চিন্তাচেতনার পাঁবচয় গ্রহণ করতে চেম্টা করব । 

হারিশ তাঁর তৃতীয় প্রবন্ধাটতে বলেছেন যে, যাঁদও_- 
ক. লাীল্চাষ লাপকতায় অন-লেখযোগ্য, 
এবং, | 

খ. নীলকঝক দেশের মোট জনসংখ্যার ক্ষদ্বরাংশ-_ 
তথাপি_-“30 00055610178 06 0010069010 11005125047 75089] 13107 

[0055565 90) 12513015107 2৪. ০1521 20101562061) 8৪ 0116 0105 ৫:0131)60-- 

0০০ ৮010 (176 55516100016 17)0160,01917101176.”২৮ 

এই প্রবন্ধাটতেই হরিশ নাীলচাষের পদ্ধাতর সাধারণ বর্ণনা দিয়েছেন । 
হরিশ 'লিখেছেল £ ॥ 

“7০0 0৪ 566 118 0106 85560) 168115 15, ৬/ 12 ৪9106 ০3:০1- 
10109. 109888. 4 16856 101 & 10196 662) 01 001 1010600801৪ 

6260, [80005 2150 0108 876 65121011817 ৮7105100065 8৫5810০90 

চড ও 05581036 ঠা 016 00610109165. 11)6 15018 ৪16 ০81190 02. 00 

£1০0 10180 101 005 180005১ €2০1) 820:00::011)8 00 1018 288001০65 

ছে 2613070160151 110)101617061)05 ৪1)0 [106 00181165 2100 ০972.০105 0£ 

006 19105 06 1010, 2100 601 0080 0010056 ৪15 10206 €0 181:6 

20215065504 0001)6 10 0৪ 26[5810 11) 02000 0০ 11) 11150 21 

[11065 11550 20 11)6 (07006.0105 18100500765 09016152660 2170 

000617 66100 216 £61610011:€0 05 8610 ০0৫ 006 ০6০15, 106 

5260 18 8010101160 05 00৩ 68০10015 (০ 06 0810 101 ০5 006 ০0161- 

200. "096 03118580103 18 £001600 00 20016 00272 0196 0508] 18815. 

৪ € দি 9)9 4 
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04 00165580010 1 36128691. 1176 ০1:01 15 7918620, 2100 ০811160 0০ 

655 20005 ড/1)61:6 1015 95৩17 ৪0 00০ 01018110591] ৪1090100. [106 

৪1815 15 ০817560 (0 006 016016 0£ 0106 15055 2০000100, 10101) 15 

01060 20108060. 2০001:0106 €0 01)6 172181006 80:8701. 00106 0005117658 

০৫6 006 80001, 10 ড/1]1] 06০ 0108615290১ 19 00101611760 €0 21022001070 

(101116 0106 12 0১1003102 11900 006 52169701601 810 10 55100 10 

0051) 0০ 0810065, 601: 891০ ৮২৯ 

এই পদ্ধাতর মধ্যেই প্রতারণার বীজ আছে । সাধারণ মানুষের পক্ষে 
সহজেই এই প্রতারণা আবিৎকার সম্ভব নয়। নীলচাষ কিভাবে প্রথম থেকে 
শেষ পর্ধন্ত প্রতারণামূলক' হরিশ বত'মান প্রবন্ধে তা বিশ্লেষণ করেছেন । নশল- 
চাষ রায়তদের সর্বৈব দংগতির গর্ভে নিক্ষেপ করে ব্রমানুক্রামক শোষণের ক্ষেত 
রচনা করে । হারশ লিখেছেন £ 

“0009 00050 1£170191)0 169061, 0106 (901111165 10101) 52101) 

৪. 550০110 80105 101: £8700 ৪100 00101698101) আ০০10 176 800816180. 

ঢ615 1700 2100 01011258101) 17010) 162£11)101106 60 6100. [71756 [10616 

15 (106 55856106181 50101060001) 70206 612 0106 80102 2100 70:010116- 

6015 [18100 05€] 0006 187005 50170701001. ৬/1)20 05 52551 15 

(021০) 273 10010556 61000116] 10025 251, 601 0102 91000655110] 01056- 

০1001018 0% 9, 100210139০0016, 101 00০ 009131019,060161 00 10০ 101019116- 

€০: 0: 0105 ৪01] 015 ৮1101) 0106 197৮ 10109000615 191560 ? ৬৮1), 

1019 61315. 1300 801 0105 01610061)00105 [০৮৮61 ড1)101) 006 1217060 

01015106601 17) 106178215 5050121]5 16106 102 2]. 7:07:0062875 86195 

০0৮০7 1985 €61)8100 005 1506 »৮০00]10 006 00010৮9.06 1180180 2 0106 

10117010815 10৬ 10106 20 10101) 196 15 22990 00 00 10 4৯150 

170 61706151700 67388 861716105 101 0172 ০0010558101) 01090180013 

& 0010) 06 0106 181009 12 100105 0213 50806150062 00০ 178568 

00195006100 00 57301) 61088161076 29003 9101) 0১০ 10101105 01 006 

16100910108 00166-0001008,.- 4£১£5105 010616 15 006 ৮01501228০2 0: 
20605 821581015 11000 0132 06572) 00 0106 111819866 (0 706 1010131- 

08660. ট্বি০ 70০095% 0£ 1061) 00016 17 06558181]5 200056 (0196 0111 

£€৬৪1005 9 006 5850 [10019 00010012105 04 611)5 20100614105 

18610217006 01 01061 20191), 

"0300 0102 12850 20001000650 4১851509106 10515056520 10610065 

00911606017 15 5 ৩9105]% 20010 10617016555 ৮7101007001 1715 810181) 0817 

€06 1700360 0151)6] %910100010 1015 06৮৮2] 2100 60219519189. 40 
৪৪ 8 ০1958, 000013615 2100191) 212 £911505 50100091650 0 18000 
আ70191.100106]7 0066 15 005 10610 06 1000651550 1106 1805 9 

৯৬১ 
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17101) 06063 0ড71125 5 & 2506 108. 8000: 5৮61] ৮ 60০ &০০০- 

00105186101 01 11765198018 57501) 88 ৪. 192. 10191086110 60 ভা 0110 

80270 21985681015 2. ০010:1)6 10100811 0080 2. 50৫ আা150 1085 

00০6 6001060 1800015 1090186০277 17০61 02 0168: 01 1015 001189- 

60195 5710116 176 11৮65, 1176 1506 25 12095 ০1] 70০ 50101905909 28 

17018. 11156 1866 2.00012100210065 1001 0025 106 1০219 [00158 20 0007016 

৪] 06 1015 0:21058.5010105, 101500058 200106 2000101008১ 1 

০817160 & 110012 000 10108 01: 0০০ ৪1015) 0785 180 11) 01১2 2.01001- 

17180501019 01 2. 50121:56 06510021995 01796 01: 2. 10151905 1908106 25 
18:511105 110 25000). 4১1] 01652 00100117861)0168 (21:21 10952101961 

12179610116 1166 01 012 1001£0 01817006 [596 0106 04৫ 17621756 

500:221805.”৩90 

এই ধরণের প্রতারণামূলক পদ্ধাতকে তব: গ্রাহ্য করা যেত, যাঁদ-_ 
ক. এর উপর বাংলার সামাগ্রক উন্নাত নির্ভর করতঃ এবং 
খ. নীলচাষীদের জীবনের মানোন্নয়ন সম্ভব হত । 
[কিন্ত তা তো হয় নি। নীলকরদের অত্যাচারী না হয়ে উপায় নেই--“0১৩ 

95020) 0081553 10100 ১০” অথচ, হিশ দুঃখ করে বলেছেন যে এই অত্যাচার 
ও প্রতারণামূলক পদ্ধাতর কথা বৃটিশ আইন স্বাঁকার করে না, বৃটিশ জনগণ বা 
পার্লামেন্ট জানে না, বৃহত্তর সভ্যজগতও এ সম্পকে ওয়াকিফহাল নয় | 

নীলচাষের পদ্ধতিগত অত্যাচার এবং প্রতারণার কথা বেশ চড়া গলায় 
বললেও এই প্রবন্ধে হরিশের দষ্টভীঁঙ্গর সীমাবদ্ধতাও দ.ঘ্টগোচর হয় । হরিশের 
দুঃখ, নীলকররা ভ।রশুঈয়দের কাছে কলাঁঙ্কত করছে ব্টশ ভাবমচর্তি। জমিদার 
খহসেবে একজন ইংবেজ দেশীয় জাঁমদার 'অপেক্ষা অনেক বেশী বিবেচক, বরং 
রায়তের বন্ধু ; বঝ।ণক ও ব্যবসায়! হসেবে সে ভারতের জীর্ণ পল্লীতে অর্থ- 
নোতিক প্রাণরস সণ্টারত করে-_-িন্তু নীলকর হিসেবে সেই আবার পারকম্পিত 
প্রতারণা ও অত্যাচারের নায়ক হিসেবে দেখা দেয় 

“৬৬০ 179০ 91255 125120020 (00০ ০11001015217058 13101) 

0091.6 €176 100150 [19190610005 01516£ 161016861709015০ ০01 (156 

2002196150072)6 70110181) 00001701115105 11) 11029. 11) 0106 6৪5৩ 0£ 165 

29০92150065 9০0৫ ০৫006 01001610191 2100 01:0119915 5.061151)100210, 

[7০ 58:01706 18610 1061076 01 01091658501 0156 85309100 [0868 10100 3০, 

106 10086 50000160010 01815. 00 1319 100518685- 4৯5 ৪. 12101080€ 

010৩ 11060610600 1613£1151070091) 80005 00100777188101090 (০ .1161156 

7৪101) ঠা) 0021: 11198025200 00135, 4১5 2. 27200118061 1)6 85 £61)৪- 

12]15 00016 11700156130 100015 0011519618.66১ (100 0125 28052 12190 
101021. [76 15 2 8016 2170 ৮৪1012016 61150. 01 005 2101882. [2 
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911 0055০ ০1121900615 1)6 500০০205 11317810170 0106 15280 100005- 
98801) 01902 0102 10108 0৫6 ০0০ 50018010067, 306 আ[0116 21) 

1180160 101817061 106 12016521005 220 196 19 21 20012 2£012া 01 2 

8ড5050) 0? 07821515250 11200 2190 01001555100. 7106 55৪0০] 15 

015010951715 7209 2100 00৮/8105 108 7:56০100 5009010 92 ৫1205 

0006 10050 90021071015 2160005 01 08010 0510, 71)1121)0000010 3170 

1710110 501116%৩১ 

একাধিক প্রবন্ধে হারশ নীলকরদের অমানুষিক অভ্যাচার ব্ণ্লা কতোছেন। 
দু একটি দস্টান্ত উদ্ধৃত কশা যাক £ 

ক নদীয়া জেঞ্জার রাজধানীর ৬ মাইলের মধো মাথাভাঙ্ন নদ 'তীব্ঞ্তি 
নীপকুঁঠি । জেলাশাসতের সঙ্গে নীলকরের দারুণ হদাতাঁ অণ্চলের মআাইনশ-খখলা 
নঈলকরদেব হাতে 1 পথায় কথায় তাবা জাঁরম্কানা করেন । দৈহিক শান্তি তো 

আছেই 1! বেন্রাঘাতের একটা তালিকা £ গোলাক +*বাসশ৩০ বার, কামচন্দ্ 

ব্যানাজশ-_-৩১৩ বার, ক্দু।দরাম ঘোষ&২ বাব. জনৈক গোয়ালা ৮০ বার । 
নীলকুঠিতেই একটা কয়েদখানা আছে । সেখানে লোহাব বেড়ী, হাতকদা--সব 
আছে। পীলশ নীল্কুঠির হূকুম মেনে চলে । 

খ] বাজশাহী জেলার এক নীলকর গ্রাম কে-্রাম লুণ্তন কবেছে [ বহু 
মান.বকে 'নানচারে হত্যা করেছে ।* নঈলকুির লয়েকাঁট লাঠিরাল এজনা শাস্টি 
পেয়েছে । নীলকরের গায়ে ?কন্তু আঁচড় পড়ে 'ন। 

গ! বাজশাহী জেলার নীঞ।কর কুকবার্ণ । গাবগাতা মের চাষিদের ধান চাষ 
করতে দেবেন না। গ্রামবাসীরা নাছোড়বান্দা । সৃতর্* লাঠিষাল নিয়ে 
আকমণ । হত্যা । পাঁলশের ভ্মকা শরনাক্কিয় দর্শকের | 

ঘ| নদীয়ার নীলকরদের সম্বন্ধে স্বয়ং বাংলাব লেফটেন্যান্ট শবর্ণরেব 

আঁভযোগ । নাঁলকরের সঙ্থায়তায় জেলাশাসক । 

নীলচাষী পল্লী অণ্চলে যে সাবচার পায় না, তাব অন্যতম কারণ হল নীল্কর 
ও জেলাশাসকের অঠতাত । এই বিষয়টি হাঁরশ তাঁর 1179180 715-)0108 10 
০9:৪1] )0501০, প্রবন্ধে তারভাবেই তুলে ধবেছেন। এই প্রবন্পে তান 

ক. জাত্যাভমানের বশবত' হয়ে প্রশার্সনক কর্তৃপক্ষ নীলকরদেৰ পক্ষ 'নয়েছে, 
খ. এই অন্ধভ আঁতাত শত অন্যায় ও'অত্যাচারের মধ্যে নীলচাষেব গাঁতকে 

অপ্রাতহত রেখেছে, 
গ. এই আঁতাত ইংরেজ তথা ইউরোপায়দের সম্বন্ধে দেশশয়দেব 'বশ্বাসও 

বনত্ট করছে । হরশ লিখেছেন ৪ 
“05806056152 0: 01705 ৪9002010153 0৫ ০0০01 204 7০০৫ 200 

€06 $06100056 01 ৪. 11015191210 2190 101589101010119050 07801$0 01- 

185010) 006 0105191 18 060000605 11) 00175206100 ০ 1918 15019 01012 
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17050 000100691 5০90৫6১ 00 5০০121 06911765 2130 08101501815 

161১ 115 712101061 706151)6010015, 1১801) 81৮০ 1015 00120 110015 5০016 

00 2 170610615061)6 1006061)6 17) 1018 1001019] 02172016501 

07617 01721580065] 2100 0081160265,.71176 0801565) 17056 7019 001০2 

৪190 17006165015 0 00861%20 আহ) 8 ০1101021০5৪ 002 10006109615 

8770 129101586০0 01158065 2100 0015110 0৫ 08০ 1001019] 01110218 0: 

00617 0150010) 6005 10956 50718061506 11) 00982 ০0: 0106100 100 

06025 হয 200]70805 জা] 606 0077-011010181 60101068185 01 00611 

58 1807১, 200. 11050811065 816 1001 18916, 00001181) 006 10019] ০810565, 

0581] 01 1067) 1025 20006 21516) চ5101010 চচ87:8190 006 01500350 

০1:60157060. 6 10856  080156165 1061)0101720 25 12091) 0: 10086 

17050277085 ৪8 জা ০০010 ছ101)0510 0081031)6 0111361565 1121916 10 

00608061065 01 006 18৬57 01 1106]. :1850]55 006 (30৮61220061) 

[77001161% 200066€0 0176 0852 0£ 1৮. 1110010, 210 11001£0 018170661 

1) 60081) 10£0৮20 00 108৮5. 11011006160 91)01106]1 019105 010- 

76 9100 18101787260 2 5110৬৮ 016917016) ভ5৪ 01501081560 

11 07%1706 2 51000160136) 00. ভ10101 10611061106 7001 1015 17085- 

615. ৪5 08 06 29811% 5010190550৯ 18৮০ 106800/20 2 1088511) 

01500081780 1000 2. 01৫ 25 5880 200.) 0106 1150106 0: 0176 

0856 0৫ 2105 515105 (2:61) 10 :0815285 108 1006165.৮৩২ 

হরশ উল্লেখ কুরেছেন নীলবর মিঃ (ড্রপেব কথা, গুর্ পাপে য'র লঘুদণ্ড 
হযেছে । 00181) 51610” পান্রকাষ অনুরূপ আর একটি ঘটনা প্রকাশিত 
হয়েছিল ! ঢাকাব নীলকর গমঃ ওয়াইসের ম্যানেজাব মিঃ লেডলের কাহিনী । 

চলোলে। তাঁর নায়েহকে নিভস্ব কয়েদখানায় আটুকে রেখোঁছলেন দীর্ঘ দঃ 
মাস । হীত্মধ্যে চলোছিল অত্যাচার* নায়েবের সম্পদ লহশ্ঠনের কাজ । সৌভাগ্য- 
মে জেল1শাসক 'মঃ ল্যান্স ?ছলেন একটু তন্য প্রকতির । 'তাঁন জেডলেব শাপ্তি 
ঘোষণা কহলেন । লেডলে দরবার কবলেন সেশন জজেব কাছে । জজসাহেব 
লেডলেন অপবাধ স্বীকার কবলেন বটে তবে শ্বৈতা্কে গূর্তর শান্তিবধানের 
গবপক্ষেই বায দিলেন । তিন বললেন £ 
পচ 08 190 0০01০ 25 00 006 801] 0£ 0106 20006118170, ১০০] 
00 2006 002৮ 0026 00061 005 0110017051817069, 118 10810 50 
16০0 ৪ 0618013 0৫ চ10£1151) 10816681001 1081151) 10695 00 1€15005] 
1101)11501)17516 ড510612 00  581108015  9.00010170008101018 61515. 
৬০151)000 01367560165 €1002111)6 17000 002 001650107) 01 /0601061- 
111, 11710155152. 70110151] 517516500 01100 20006561072 10111)61(7 
70877700160 706:10176 0106 10861508065 1 00100010116 00 
০0207010005 0106 56166170604 1701971501)10061)0 00 2 20016501081 7196 
0: ৪, 200 ৮৩৩ 
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এই জাঁরমানাও শেষ পর্যন্ত রায়তদের ঘাড় ভেঙ্গেই আদায় করা হত। বন্ব 
নাম “ফৌজদারী কুরচা'। এই ধরণের বিচার নীলকরদের আরো অতাাচারে 
প্রকারান্তরে উৎসাহত করে । হরিশ লিখেছেন £ 

5১০ 150%/ 11. ড/. [85161 20100010529 10010 09৩ 821503 0 

০০020078196 ও ৭৫০ 9910. 601 ৪1 ০2153 0: ০ 2০013015310 8 

৫1005) 09090 £০০৩ভ্।) 2170 9০8180115 0৩60172 10139) 18510629135 

৪1008০006 056 0179186 07 79610507301 5£012106) 900 10511915 

10098151006 13127 5157) 55102177 [09508 21)0 4৩০05 01 5815 8100. 01617.0- 

11738 1100 06 1015 006165, 2৩ 70811517 1780158 500. চ.0511515 10535 

৪170 1615 10110 07 21065 0561 (0106 706 আ1]] 06 :০7015০, 2.5 ৪1131 

0০ 19914 05 006 980001:5১ ৪170 81010396615 ৮৮ 01062 15005 ৪5 

41810202155 10070109৮01 12৮৮ ০9210860৮৩৭ 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে দীনবন্ধ 'মত্র তাঁর 'নীলদর্পণ' নাটুকের চতুর্থ আহক 
প্রথম গর্ভাঙ্কে জেলাশাসকের সঙ্গে নীলকরদের সৌহাররোব চমতকার ছাঁব ফুটিবে 
তুলেছেন! এই দশ্যৈর এক চারত্র আই আই উড একজন নখলকর । তাঁর 
সঙ্গে ম্যাঁজস্ট্রেটের পরামর্শ চলছে অথচ উড তথা নীলকরের 'ববৃদ্ধে আভিযোগকে 
কেন্দ্র করেই বিচার হচ্ছে ঃ 

প্রঃ মোস্তার । অধীনের এই দরুখান্তের প্রার্থনা মঞ্জুর হয় : সেবেপ্তা্লবেব 
হস্তে দরখাস্ত দান । 

মাঁজস্ট্রেট ! আচ্ছা পাঠ কর । | উঠ সাহেবের সাহত পবামর্শ ও হাস্য ) 
সেরেস্তা। (প্রঃ মোস্তারের প্রতি ) রামায়ণের প্াথ ন্মিথেছে যে, দরখাপ্ত 

চুদবক না হইলে ক সকল পড়া "গিয়া থাকে ( দরখান্তের পাতা উলটায়ন ) 

মাঁজ। ' উড সাহেবের সাঁহত কথোপকথনান্র হাস্য সম্বরণ কারয়া ) 
খোলোসা পড় । 
চতুথ অণ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে পাণ্ডতের উীন্তুও স্মরণযোগ্য £ 

বিন্দু । কাঁম্রনর সাহেব তার নিম্কীতিব জনা গবণ“মেন্টে বিপোর্ট 
কাঁরয়াছেন। 

পঁণ্ডিত। এক ভস্ম আর ছার, দোষগুণ কব কার ॥ যেমন ম্যাজিস্ত্রেট, 
তেমাঁন কমিশনার | ১৫ 

“ [106 018100615 ৪50 006. 09517] প্রবন্ধেও হাঁরুশ আনণ্ুলিক প্রশাসন- 

যন্দের সঙ্গে নীলকরদের যোগাযোগের প্রশ্ন তুলেছেন । মাঝে মাঝে নাঁলকররা 
সোচ্চারকণ্ঠে বলার চেস্টা করে যে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক 
বৈরভাবাপন্ন ; প্রশাসন বরং জাঁমদার ও রায়তদের*পক্ষ নেয়, তাদের সাহাযা 
করে এবং এইভাবে নীলচাষ ও নীলকরের সর্বনাশ করে ॥। কিন্তু বাস্তবে ঘটনা 
গুেবপরীত-_ 
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ক. নালকুঠি সংখ্যায় বাড়ছে, 
খ. নীল উৎপাদন বাড়ছে 
গু নীলকরদেব ক্ষমতা বাড়ছে । 

এর দ্বারাই প্রমা'ণত হয় £ 
ক. নীলকররা 'নর্দোষ বা অত্যাচারত নয়, 
খ আইনকে তারা তোয়াক্কা করে না। 
হাঁরশ সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন তুলেছেন আগ্াঁলক প্রশাসনের সঙ্গে নীলকরদের 

সম্পর্ক কেন বৈত্লীভাবাপল হতে যাবে! যে প্রশাসন জাঁমদারের হাত থেকে 
রায়তকে বক্ষা করতে পাবে না. সে ঠকভাবে লীলকরের হাত থেকে রায়তকে রক্ষা 
করবে: হয়ত দু? একজন জেলাশাসক নিরপেক্ষ, ভালোমানুষ, কিন্তু নিয়মের 
বাঁজ্কিমেল মত এট শে; পরন্ছি নিয়মকেই প্রাতাত্ঠত করে । হরিশ বললেন £ 

:5153016৮৮ 2815 311 0015511000101310 0 1100 10181011)6 

00000050080 01 86£21 07674 002 1000650 19 2150016 002 2.109.40- 

71510 16611176100 15 ৪118০ণ 10 192 10006 08105 01861] 0৮ 

0180:06 07101915,. 1013 615011517) ৪2 £1165, 00 199৮6 00 06981 ৮101: 

72101120215 2170 15005 €7151)010650 0 0106 7080100106৮? ০06 00০ 

81105017150) 01 006 211181 00101515 0০0৬2:09 1150160 0120105 

810 1308£0 018156615 2105 00017) 800 0101558106175 0 00100191666 006 

[0113 01 7006 21025861018 2 170০6 06501001)16555 61196 1150160 

€90001158 172০ ০0% 060168800 17 10000767 : 008? 002 216 10016 

2০0%601101 00080 ৪৮০1 : 086 00০ 26100 01 (13611 00619010183 

10081761100 £56 00081960165 01 00611 010৫006 1195 11780168360. 

৬10 01715 1206 12 51০৬ ০ 2য় 90810515 01176 00196168 00 

০6166 07917 006 01212685005 10000210081. 00010655564 10216 

196 15715861055 10110705611 00106 0176 06152006৪01 1506 2180 2617011- 

0817, হা9179181]) 2130 10861508066. ৬৬০ ০0 50810615 17011176 0181 

56165 00 5510198017156 7101) ঠ1281065 0 & 01935 (20100190960 0? 

13055101089] $ 0005 1:1231901251]5 0০0 606 12, 175 630906. 2085- 

[70108101600 0106 12) 17 550806 1116501091016 £0 ০৬6] 0152 001 

805577056 102506575 20002001005 01:2016018. 4৯ 21955 30105150178 
১0012 06 01002 016 10106018000 210 21000116 602 20619210165 

08 00016255155  50101000 0ড 006 210 ০1 006 7005: 81)01050 0৫ 1958 

185 701:1702. 18016 116015 1285801) 107 50100101911) 9:£811756 0106 

810010116165,. ৬৪ ০৪0 1061165০ 1 005511016 008€ & 00900116501 

076 (01511 561৮106 1):6 17001658820 ডয100 2 ৮9806 1068. 0: 076 

00205581505 ০1789005101 1001609 00618010108 17 17361765819 ০০ 01015, 
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1092. 5210 1781015 €5610182 ৪ 01806010581 81261061306 0561 03611 

0810191 :0130006 7015005 11] 0975 00868. 108109115 ০: 0 

0851] 3615102 812. 10001655650 57109 ৪, 80৪06612100 2. 019216 

1068 01 0106 080016 0£ 121011)091:56 0100:6531019, 5€€ 0000810 00 

০1855 ০0% 006 001001701110165 19 100016 2150116]5 20 052 [06105 06 018- 

1০600101215 01281) 05617020156 701701180918, 71900106 09010191 86 

00816 10116 10176 1010 60 11:06501 75065 0) 096 01001585101)8 

09. 1908115 22610017708. 77057 11000019185 01615 10050 10106 1 

[176 00০2 0£ 1106 01500106 01661018]5 00 00606 006 [71:0221, 

01810615 ড71)0 212 06180122115 21905 010৪ 12, 71001096006 

61655 11) 00611 95001 ভআ1)0 1386 ৮1726 15 08115 [0010110 09119101) 

02 01062118105, 1০ ৪1০ 2016 52115 00 117)012 006 6০৪৮ 01018] 

15000801011, 2100 55190 ০8) 21259 [2215০ 190৮7৮27601 101010121)068 00 

0581 00 006 100106911) 8001523 06 20109171909 0301) 7 [0 108০0 

01০ 0০07619 11711161706 2170 16691 10101016163 01 11)6 01911017986 

9০0৫5 215 18016 00917 ৪0011101616 00 7006206 0102100 11010 010৩ 1)08- 

0115 01£ 006 0161019] 01853, 80091908106 ৪0০1) 20016 1)050115 21 

৪11 61365. ৬/০ 0695) 00০5৩, 0320 006 15120001938 06৮6৫] 
0180101 016101815 210 0106 10191001106 11706165580 216 0: 80 19050110 & 

০256 85 0106 180621 1100 16 00 00617 00901008660 16101682126 1) 

8100010 0065 06 50200168715 10106080956 00,019176615 0001658 

৪100 £0 19 016 0065 0৫6 01০ 016101913 60 0:০0660 006 25005? 21720 

0010 702 0১6 17756 80101000086 আ০০]এ 00006 60 ০0200100 

8252, 0০৮ 0080 19 7300 005 ০০ [91610602086 006 4180:1০6 

06610191501 2. 8018] 08866 2190 21600 210. €50100585615595 01১90 

10010 006 01106 06 07৬ 012106651 01855?70106 08০6 6৬1 11) 15 

€38866180191) 5 006 ৪ 5091001)051৬6 019. [58 1 0602856 00০ 016- 

০191 01988 9150 116 191812061 51355 ৪16 01019082010 8৪:01) 00361 

10 10080 00168110118 016 [1001917) 10911108. 701781 ০10 1727019 

£673518166 0015 5016 0£ 813007£01)1579 50120791817860 01. 80 28101200815 

8০609117 8870) 10 স1]] 66600000080 026 211226 16811778 ০1 

10801850028 200 22180. 16 0095 1381010617 0129ট 217 17202510091 

[092150:806 1095 20000800 ৪ 016100156 2£910)86 212 10701510091 

2150 €1৬০ 10100 2. 6000. 0621 04 81010059006) 70100 0106 11780810069 21৩ 
60০0 15ত 00 21709100015 28561010125 (1186 0100151 06561177818 

88811751006 10182150615. 020 006 00130815 006 100801 0061)10615 
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০৫ 00০ 01500100 70921502.05্ ৪1০ 56196191195 010 (61009 01 5010181 

11)00780ড ড/10) 006 1918120615 00 00911 106181)00005000,. 0106 

169.80138 212 01510125 2:00 7181)5. 1015 60 00636 101)101: 00610019615 

00065 521৮1050080 00০ 1515656 20701021301 58595 11) ভ1)101) 

[1910061821০ 12021-25620 216 7262060. £01 060151018.4৩৫ 

হরিশ প্রসঙ্গত জেলাশাসক মিঃ ককরেলের মামলার কথা উল্লেখ করেছেন । 
প্রথমতঃ, ককরেল নীলকর হিল কোম্পাঁনর দোষ স্বীকার করেছেন, স্বীকার 

করেছেন, যে সম্পান্ত 'নয়ে বিতর্ক তা হল কোম্পাঁনর বৈধ আঁধকারের মধ্যে 
পড়ে না, 

শদ্ধতীয়তঃ হিল কোম্পানির দোষ স্লীকার করেও ককরেল কন্তু সংশ্লিষ্ট 
প্রজাবর্গকেই কেন শান্ত রক্ষিত হবে না তার কারণ দর্শাতে বলেছেন। 

এই রায় কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধারা অত্যাচারিত তাদেরই বিপর্যস্ত করল । 
পরিহাস করে হরিশ" বলেছেন £ যার ঘরে ডাকাত পড়েছে তারই আহ্বানে 
পুলিশ এসে যাঁদ তাকেই প্রথম নিরস্ত্র করে এবং শান্ত বজায় বাখতে বলে তাহলে 
যেমন হয় এ ঘটনাও তদ্রুপ । 

লোজসলোঁটিভ কাীন্সলে নীলকরদের সাঁমাতি জাঁমদাব ও রায়তদের 
“অত্যাচারের হাত থেকে' নিতকাতি লাভের জন্য যে আবেদনপন্র প্রেরণ করে তাকে 
হরিশ তার ব্যঙ্গে বিদ্ধ করেন । নীলকররা_ 

ক. রায়তদের শ্রান্তভঙ্গের অপরাধের জন্যঃ এবং 
খ. চুন্তিভঙ্গের ব্যাপারে জমিদারদের উস্কানর জন্য-_ 

আইনেব শান্তি দাবি করেছে । এক্ষেত্রে হরিশের বন্তব্য £ 
ক. আঁধকাংশ চুন্ত নীলচাবীদের উপর জোর করে চাপানো হয়, 
খ জমিদারের প্রাত নীলকরদের আক্লোশের মূলে আছে নীলকরদের পল্লী 

অগ্চলে ক্ষমতা কুক্ষীগত করার অভীগ্সা । 
ভাড়াটে হিসেবে নীনকররা জমিদারদের কাছে তাদের অর্থনৌতক সমাদ্ধর 

বড় উপাদান । তবুও জামদাররা নীলকরদের্ সমর্থন করতে পরে নাঃ কারণ__ 
ক. রায়তদের উপর নীলকরদের অত্যাচারের জন্য; এবং 
খ. জামদাররা জানে যে, নীলব্যবসা ভালোভাবে চলতে পারে না যাঁদ না 

ন্লকরদের জাঁমদারের মত ক্ষমতা ও প্রাতিপান্ত থাকে । অথচ জাঁমদারী ক্য়ের 
অর্থ নীলচাষীঁদের নেই । তাই তারা জামদারী ব্লয় অপেক্ষা “অনেক অঙাধু 
উপায়ে জামদারী আঁধকার আয়ত্ত করতে চায় । 

হারশ নার 41756 22610010081: 9120. 016 চ12:5061+ প্রবন্ধে লিখেছেন--_. 
47065105852 85 006210 0106 01210661 210 002 [২5০0 ৪9১ আশ 

ত0৪০ 01820 ০168115 72258003419 066016 ০00 1580605 11) 215 87:0015 

0096 জাত 70001881960 ৪ জজ ডা০91:8 880. ৬৬০ 091125০ ৩ 

৪২০০66০০৭ 1.) 81)077176 0026 6156 00115901015 11860 01010 006 
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সরকারের কাছে নাঁলকর সংঘের আবেদনক্রমে ১৮৬০ সালের ৩১শে মার্চ এক 

নতুন আইন পাশ হয়। ফলে প্রজারা চুন্তভঙ্গ করলে সরাসাঁর বিচারের বাবস্থা 
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হল। এই নতুন আইন পাশ হওয়ায় রায়তরা নাঁলচাষের বিরুদ্ধে আরো দাড় 
প্রতিজ্ঞ হয় ॥ এই সময়কার অবস্থা বর্ণনা করে হারিশচন্দ্র ণহন্দ পৌঁট্রয়টে লেখেন 

“বাংলাদেশ তার কৃষকদের সম্বন্ধে নিশ্চয়ই গর্ব করতে পারে । নীল 
আন্দোলন আরম্ভ হবার পর থেকে বাংলা দেশের রায়তরা নোতক শান্তর এরকম 
স্পত্ট পরিচয় ষে দিয়েছে তা আর কোন দেশের কৃষকদের মধ্যে দেখা যায় না। 
দাঁরদু' রাজনোতক জ্ঞান ও ক্ষমতাবহীন এবং নেতৃত্বহীন হয়েও এই সমস্ত কৃষক 
এরকম একটা বিপ্লব ঘটাতে সফল হরেছেঃ ঘা গুরদত্বে এবং মহত্বে কোন দেশের 
সামাজিক হীতহাসের বিপ্লবের তুলনায় কোনক্রমে নিকৃষ্ট নয় । তাদের এ রকম 
একটা শান্তর বিরুদ্ধে সংগ্রাম কবতে হয়েছে, যার হাতে ছিল দর্ধর্ষ ক্ষমতার সব 
রকমের উপকরণ । সবকাব, সংবাদপন্ত্, আইন-আদালত-__এতগযাঁল শান্তর বিরুদ্ধে 
কুষকরা ষে সাফল্য অর্জন করোঁছল তার সুফল সমাজের সমস্ত শ্রেণী এবং দেশের 
ভাবষ্যৎ বংশধরেরা উপভোগ করতে পারবে 1৮৩৮ 

নীলাবদ্রোহের বাপ্ততে ভীত হয়েই হোব অথবা বঙ্গীয় সরকার নীলচাষের 
পক্ষপাতী না হওয়ার জন্যই হোক শেষ পর্যন্ত জে. পি গ্রান্টের উদ্যোগে ১৬৬০ 
সালের মে মাসে নীল কমিশন৩৯ গঠিত হয় ॥ কমিশনেব সদসা 'নম্নরূপ £ 

সভাপাঁতি ৪ ডরদ. এস. সাঁটনকার। 
সদস্য 8 স্যর 'রচার্ড টেম্পল, রেভাবেণ্ড জে. সেল, চন্দ্রমোহন চট্রোপাধ্যায়, 

ডর. এফ ফাগংসন । 
১৮ই মে কাঁমশনের প্রকাশ্য আঁধিরেশন' শুর? হয় এবং তা চলে ১৪ই অগস্ট 

পর্যন্থ। কাঁমশনে যাঁদের সাক্ষ্য গৃহীত হয় £ 
৭৭- রায়ত 
২১ নীলকর 
১৩-__জাঁমদার ব তালুকদার 
৮-_মিশনারী 
১৫__সরকাবী কর্মচারী 

১৩৪ 
নীল কমিশনে হাঁরশচন্দ্বের সাক্ষ্য উদ্ধৃত হল £ 

ইপণ্ডিগে! কমিশনের নিকট হুরিশের জবানবন্দী 
৩০শে জুলাই ১৮৬০ সাল। 

ডভ1লউ, এছ, ?সটনকার ছি, এছ সাহেব সভাপাঁত । 
তা 

আর, টেম্পল, ছি, এছ 
ডভাঁলউ এফ, ফাগন্ছন 

,  রেভারেনড জে, সেল 
গ্রাযুন্ত বাবদ চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় । 

উত্ত সভাগণের মধ্যে সটনকার ও টেম্পল মহোদয়গণ গবর্ণমেন্টের প্রাতনিধি, 

৯৭০ 



ফাগনসন সাহেব নাঁলকরের প্রাতনাঁধ, ও রেভারেশ্ড সেল সাহেব মসনারীগণের 
প্রাতিনিধি, ও চন্দমোহন বাব জামদার ও প্রজার প্রাতনাধ ছিলেন । 

২৪ পরগণার অন্তর্গত ভবানীপুর 'নবাসী শ্রীষ:ন্ত বাব হারশ্চন্দ্র হাঁজর হইয়া 
শপথ করিয়া বালিলেন__ 

সভাপাঁতর প্রশ্ন : আপনি ি কাজ করেন ” 
উ। আম 'মাঁলটারী আডটর জেনারলের আঁফসে গবণ“মেন্টের এব জন 

কমণ্চারী । 

সৃভাপাত। আপান কি হন্দু পোট্রয়টের সম্পাদক 2 
উ! এ কাগজের দায়ী ( 2:০80291016 ) সম্পাদক বাঁলয়া আম স্বীকার 

কাঁর না, কিন্তু উহার স্বত্রীধকারীর উপরে আমার প্রচুর ক্ষমতা থাকায় আম 
তাঁহাকে এঁ কাগজেব কার্যীপ্রণালী সম্বন্ধে আমার যাহা ন্যায় বোধ হয় তাহা 
তাঁহাকে গ্রহণ করাইতে পার । 

স্ভা। আপাঁন শেষ যড়ের সাঁহত নীল, হাঙ্গামার বিষয় পর্যযালোচনা 
করিবার কি সাবিধা পান নাই ?. 

উ। হা, পাইয়াছিলাম | 
সভা । নীল হাঙ্গামার সময় প্রজাগণ কিম্বা অন্য কোন পক্ষ আপনার 'নকট 

ক পরামর্শ চাহেন নাই - 
উ। হ।, অনেক জমীদার, প্রজা ও মধ্যবতশ ভম্যাঁধকারগণ অনেক জেলা 

হইতে আমার নিকটে আঁসয়া উপদেশ চ্াহয়াছলেন । তাঁহারা আমার নিকট 
স্বয়ং আসিয়াছিলেন। 

সভা । কোন কোন: বিষয় সম্বন্ধে তাঁহারা সাধাবণত আপনার উপদেশ 
চাহিযাছলেন ? নি 

উ। নাল চাষের সরাসাঁর বিচার ও দ্রাদন চুক্তিভঙ্গ সম্বন্ধে ১৮৬০ সালে ১১ 
আইন জারা হইবার পূর্বে অনেক প্রজা নাল বপন কাঁরতে কিসে নাহয় তাহার 
সম্বন্ধে আমার পরামশ চাচুয়াছিলেন। পরেএ আইন জারী হইলে তাহারা 
ধকরূপে জবদ্দশীপ্ত ও অত্যাচারের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবে তাহার সম্বচ্ধে পরামর্শ 
গ্রহণ কবিয়াছল। নীলের দাদন 'কসে না লইতে হয় তাঁদ্বষয়েও পরামর্শ 
চাহয়াছিল। এ সঁকল ব্যতীত, অশীম অনেক সময়ে, তাঁহাদের জনা দবখাস্ত 
ধলথিয়া ও অন্যান্য পরামশ“ দিয়া সাহায্য কাঁরয়াছিলাম । 

সভা । পৃবেন্ত বিষষ সম্বন্ধে আপাঁন মোটামুটি ক ক উপদেশ 'দিয়াছিলেন 
তাহা কি বাঁলতে*্পারেন ? 

উ। আম সচরাচব তাঁহাঁদগ্রকে জেলার প্রধান কর্মচারাঁদগের নিকট ঘথা- 
[নয়মে, তাহাদের ক্লেশ নবারণের জন্য দরখাচ্ভ কাঁরতে পবামশ দিয়াছিলাম ! 
যাঁদ তাহারা সেখানে অকৃতকার্ধ্য হয়, তবে জেলার রাজকর্মচারীদগের উপর 
আওলার (যেমন কাঁমশনার ও ছোটলাট ) নিকট ভাহাদের র্লেশ জানাইতে 
পবামশ' দিয়াছিলাম । আম তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছলাম ষে, তাহারা 
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কথন কোন হাঙ্গামা কিবা আইনাবরুদ্ধ কাজে প্রবৃত্ত না হয় । আমি তাহ্যাদগ্গকে 
আরও বুঝাইলাম যে উত্ত ১১ আইন অজ্পকালের জন্য বাহাল থাঁকবে ; এবং 
ভবিষ্যতে ভাল আইন হইবার সম্ভাবনা আছে । যাঁদ এরূপ হয়, তাহা হইলে 
তাহারা ইচ্ছাপুর্বক দাদন লইতে পারবে । আম তাহাঁদগকে দেওয়ানধ 
আদালতে মোকদ্দমা করিতে পরামর্শ ?দ । দেওয়ানী আদালতে প্রজাদগের যত 
যাওয়া উচিত ছিল তত তাহারা যায় নাই। ক্ষাতপূরণের জন্য যে আইন হয়, 
আম তাহারই কথা বাঁলতোছি। 

সভা । আপাঁন ইংরাজী কাগজের সম্পাদক ও আপনার কাগজ সম্ভবত 
সাহেবেরা পাঠ করেন । এমন অবস্থায় আপাঁন মফস্বলের কোন লোকের নিকট 
হইতে পন্রাদ পাইয়াছিলেন কি না এবং তাঁহারা আপনার উপদেশ চাাহয়াছলেন 
কিনা? 

উ। হিন্দুপোর্রয়ট সম্পাদকের নামে যে সকল চিঠি আসত আঁম তাহা 
খুলতাম ও পাঁড়তাম, এং উহার মধ্যে অনেক চিঠ ও কাগজে অত্যাচার সম্বন্ধে 
ও আমার উপদেশ গ্রহণ সম্বন্ধে অনেক কথা লেখা থাকিত । 

সভা । বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত খবরের কাগজের ( যথা ভাস্করের ) অপেক্ষা 
এর্প চিঠিপত্র হন্দুপোর্রর়ট সম্পাদকের নামে বেশশ আসবার সম্ভাবনা ছিল ি 
না? 

উ। সম্ভবত বেশী আদনিত। 

সভা । যশোহর, কৃ্ণনগব ও ম্া্শদাবাদ প্রভাতি নীলের জায়গায় আপানি 
কখন স্বয়ং গিয়াছিলেন ক না, এবং এ সকল স্থানের আঁধবাসীর সঙ্গে আপনার 
আলাপ পাঁরচয় আছে কি না ? 

উ। বারাসত"ও হগলা ব্যতীত আম উত্ত জেলায় কখন যাই নাই। নদীয়া 
জেলার অনেক লোকের সঙ্গে আমার পবিচয় আছে এবং রাজসাহপ্ ও ময়মনাসংহের 
কতক কতক লোকের সঙ্গে জানাশহনা আছে । এ সকল লোক আমার সাঁহত 
ভবানীপুরে আঁসয়া আলাপ করিয়াছিলেন । 

সভা । নাল হাঙ্গামার সময় এ সকল জেলার তবস্থা জানবাব জন্য আপাঁন 
লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন কি না? 

উ। কেবলই খবনের জন্য নহে । মোন্তার ও উকালাঁদগকে প্রজাপক্ষ হইয়া 
মোকদ্দমা চালাইবার জন্য আম অনুরোধ কার এবং এ সকল আইনব্যবসায়ীরা 
হিম্দুপোঁ্রয়টের সংবাদদাতা হয়েন। আঁম সময়ে দময়ে এ সকল জেলার লোক- 
দিগের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় সকল ঘটনা ও মোকদ্দমার সংবাদ পাইতাম । 

মেঃ ফাগনসন । আপাঁন কাঁলকাতা হইতে মোন্তার কিম্বা অন্য আইনব্যবসায়ন 
এজেন্ট পাঠাইয়্যাছলেন কি না, এবং রাইয়তদিগকে এ সকল এজেন্টকে নিযান্ত 
করতে বাঁলয়াছলেন ক না 2 

উ। রাইয়তেরা কাঁশ্কাতা হইতে তাহাঁদগকে লইয়া যায়। আম কেবল 
একজন প্রজার জন্য মোস্তারাঁদগের পুরস্কার সম্বন্ধে কথাবার্তা স্ছির করিয়া 
দিয়াছিলাম ৷ জিতুবাড়ুর্যেয নামক দামুড়হুদা সভাঁডাবজনের মোস্তার যখন 
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রাইয়তাঁদগকে নীলকরের বিরুদ্ধে উত্তোঁজত করিতেছেন বাঁলয়া অপবাদ 'দিয়া 
কারারুম্ধ হয়েনঃ তখন কৃষ্ণনগরের সদর মহকুমার মোল্তারগণ ব্যতীত অন্য 
মোস্তারগণ ভয়ে প্রজার পক্ষ অবলম্বন করিতে অস্বীকার করিলে আম এর.প 
বন্দোবস্ত করিয়া 'দয়াছিলাম । 

সভা । তবে আপাঁন একথা স্পন্ট বাঁলতেছেন যে আপাঁন কখন থানা বর 
থানা, গকদ্বা গ্রামে গ্রামে প্রজাঁদগকে উত্তো জত কারবার মানসে দৃত প্রেরণ করেন 
নাই । 

উ। না. আম কখনই এরুপ কার্ধ্য কাব নাই। এই কথা অস্বীকার 
কারবার যে আমায় সুযোগ প্রদান কাঁবলেন, তাহার জন্য এই সভাকে ধন্যবাদ 
প্রদান কাঁরতোঁছ । 

ব্ভোরেপ্ড সেল । আপনার জ্ঞানানূসারে কয়জন মোন্তার কাঁলকাতা হইতে 
কোন কোন নীল হাঙ্গামাব জায়গায় 'গিয়াছিল, এবং তাঁহাদের সাহত আপনার গক 
কথাবাত? হইয়াছিল 2 ূ 

উ। তিনজন মান্র মোস্তার জেলায় গিয়াছিল । তাঁহাদের সাঁহত আমার এই 
কথাবাত৭ হইষাঁছিল যে তাঁহাবা মেহনতআনা পাইলে প্রজাব পক্ষ হইয্রা মোকদ্দমা 
চালাইবেন । 

মেঃ ফাগুসন । আপাঁন নীলের সম্বন্ধে সারকুলাব নোটস প্রস্তুত করিয়া 
তাহা প্রজাদিগের মধো বিতরণ কায দয়াছেন এই যে জনরব শুনা যার তাহা 
সতা কিনা? 

উ। আমি এ সকল বিষয় কিছুই জানি নাও উত্ত সারকুলার চক্ষে দেখি 
নাই রর 

বেভারেনড সেল । সরাসার আইন (১১ আইন ) জারী হইলে আপ্পান 
বালরাছেন ষে প্রজারা আপনাকে 'জজ্ঞাসা করিয়াছিল মে তাহারা িরূপে 
জবদ্দাস্তর হাত হইতে রক্ষা পাইবে । তাহারা উন্ত আইনের কার্য কির্পে 
একেবারে রহিত হইতে 'পারে তাহার সম্বন্ধে আপনার মত কি জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিল » না, এ আইনের আঁছলা করিয়া, রাজকর্মচারীরা ও.নলকরেরা যে 
সকল অত্যাচার *কাঁরতেন তাহার সম্বন্ধে আপনার পরামশ" জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলেন ? 

উ। প্রজারা উত্ত আইন কাধে যাহাতে পাঁরণত না হইতে পারে তৎসম্বন্ধে 
পরামশ" চাঁহ্য়াছিল। এ আইনের আঁছলা কাঁরয়া রাজকর্মচারী নীলকরগণ মে 
ঘোর অত্যাচাধ কীবতেন তৎসম্বন্ধে পরামর্শ দিয়াছিলাম । 

রেভারেশ্ড সেল । কি রবম অত্যাচার হইত আপাঁন 'ি বাঁলতে পারেন 2 
উ' সে'তা, ছোট ও সংকীর্ণ গুদামে অনেক লোক কয়েদ করিয়া রাখা, 

বলপূর্বক সম্পীন্ত ল্ঠন, ও নাীলকর দ্বাবা উত্তোঁজত ,হইয়া পুলিশের কর্মচারী 
দ্বারা প্রজাদগের স্রীলোকের উপর অত্যাচার প্রভাতর কথা বাঁলতোছলাম | 

মেঃ ফাগুসন। আপাঁন কি ইহা বশ্বাস করেন যে এই সকল অত্যাচার 
১৮৬০ সালের ১১ আইনের জন্য হইয়াছে? 
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উ। হাঁ, আমি বিশ্বাস করি। গুদামে বন্দ করিয়া রাখাব বিশ্বাস 
অনুসন্ধান দ্বারা দূঢ়ীভূত হইয়াছে । ইহা আদালতের বিচার দ্বারা সাবান্ত 
হইয়াছে । 

সভা । আপাঁন কি জানেন যে এই ১১ আইন জারী হওয়ার পর বেঙ্গল 

গাবর্ণমেস্ট উত্ত অত্যাচার নিবারণ মানসে স্হানীয় কর্মচারীদগের উপর দা্ট 
রাঁখয়াছিলেন ? 

উ' এ আইন জারী হওয়ার ২৩ মাস পর পর্যন্ত গবর্ণমেন্টের তদারক 
ভাল হয় নাই । এ কয়েক মাসেব পর তদন্ত আরম্ভ হইয়াছিল । 

বাবু চন্দ্রমোহন । কাঁমিশনের সময় লারমৃর সাহেব জবানবন্দী দেন ষে 
ভতপূর্ লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর হাঁলিডে বাহাদুর নীলকরাঁদগের মধ্যে কোন কোন 
সাহেবকে অনরারা ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুন্ত করিয়া)ছলেন বাঁলয়া নীলকরাদগের 
প্রতি 'ব্রাটশ ইশ্ডিয়ান সভার সভ"দগ্ের হিংসা হইয়াছে । আপাঁন এ সভার সভ্য 
হইয়া এ বিষয়ে কিছ বাঁলতে পারেন কি'? 

উ। লারমর সাহেবের কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে । ব্রিটিশ হীন্ডয়ান সভায় 
নানাপ্রকার রাজনীতি মতধারী সভ্য আছেন । কেহ বা নীলকরের মর কেহবা 
শত্রু । উত্ত সভা হইতে ছোটলাটের নিকট ১৮৫৭ সালে ২৯ আগন্ট তারিখে 
অনরারী মাজিন্ট্রেটের নিয়োগ সম্বন্ধে আপাত্ত কারয়া এক দরখান্ত করা হয়। 
তাহার এক খণ্ড নকল আমি দাঁখল করিলাম । 

সভা । নীলের সম্বন্ধে আধুনিক তকণবতরক্ সময়ে, আপাঁন 'ি ইহা কত'ব্য 
ত্তান কাপ্নয়াছিলেন যে, বহুসংখ্যক প্রজার [হতাহত যে সকল প্রশ্নের উপর ?নর্ভর 
করে, তাহার বিষয় চ্থিরসদ্ধান্ত করিয়া, মত সকল ব্যন্ত করা উচিত । 

উ॥ আম এই নীল হাঙ্গামার বিষয় বিশেষ যত্ব ও সাবধানে পর্ধযালোচনা 
কারয়াছ, এবং ইহা আমার নঃসন্দেহ বিশ্বাস যে বর্তমান নীলচাষ প্রজার 
আহতকারী, এবং আমি এই মত সময়ে সময়ে প্রকাশ করিয়াছি । ভাবষ্যতে 
নশলকর ও প্রজার মধ্যে করূপ সম্বন্ধ স্থাপন হইবে এই বিষয়ে আমার কেবল এক 

মানত সন্দেহ আছে । 

[ রামগোপাল সান্যাল অনূদিত | 
নীলাবদ্রোহে হরিশের ভাঁমিকা নীলকরদের প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল । তারা 

প্রায়ই তাঁকে 'চাঁঠপন্রের মাধামে ভীতি প্রদর্শন করত । এই রকম এক 'চাঠর 
নমমনা৪০ £ 

“ওহে, কালা আদমী, দনকে দিন তোমার বড় বাড় বাড়ছে । ভদ্রুলে'ককে 
অপমান করে যাচ্ছ । তুম যে বিজেতার দাস, সে কথা ভুলেই গেছ বোধ হয় । 
পলাশশর পর থেকে 'নপীড়নই তো তোমাদের ভাগ্যালপি । তোমার নোংরা 
কাগজখানার ভালো 'বনব্িআর অবাঞ্চিত প্রশংসা বোধহয় আমাদের মত ভ্রু 
লোককে অপমান করার সাহস দিয়েছে । শয়তান, সতর্ক হোস। কলম যদি 

বম্ধনা করিস তাহলে কপালে কম্ট আছে। এরপর শহরে বা মফস্বলে 
(তোর সাথে দেখা হয় তাহলে বেশ খাঁনকটা চাবকে দেব ।” | 
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শুধুমাত্র চিঠিপত্র নয়, নীলকররা হরিশের নামে মামলাও দায়ের করোছলেন । 
যোগেশচন্দ্র বাল লিখেছেন 

"নীল কাঁমশনে সাক্ষ্য দানকালে পাদ্রী সি বসওয়েলস বলেন যে, হরমণি 
নায়ী জনৈক বালিকাকে কৃষ্নগরের কাছিকাটা নীলকুঠিতে অপহরণ করিয়া লইয়া 
যাওয়া হইয়াছে । এই নাঁলকুঠির ভারপ্রাপ্ত সাহেবের নাম ছিল আর্টবন্ড হিল । 
কাঁমশনের সভাপাঁত সীটনকার কৃ্ধনগরের ম্যাজিস্ট্রেট ডবলিউ জে. হার্সেলকে 
দিয়া অনুসন্ধান করান । হার্সেল অনুসন্ধানে হরমাঁণর ব্যাপার যে সত্য ভাহা। 
বুকিতে পারেন । কিন্ত; ইহার জন্য দায়ী কে তাহা নির্ণয় করিতে পারেন নাই । 
হন্দ্ প্যান্রিয়ট ?কন্তু পাঁরপাশির্বক অবস্থা ধাচাই করিয়া হিলস সাহেবকেই দোষী 
করেন (৮৪ ৯ 

হরমাঁণ ও হিলসের এই ঘটনার প্রাতফলন পড়েছে দীনবন্ধু িন্রের “নীলদর্পণ” 
নাটকে । নীলকর রোগ সাহেব জনৈকা কুলকামিনন ক্ষেব্রমাণর উপর পাশাবক 
অত্যাচারে উদ্যত 1৪২ 

রোগ । উিয়ার, ভিয়ার+ ( দুই হপ্ডে ক্ষেত্রমণির দুই হপ্ত ধরিয়া টানন) আইস 
আইস-_ 

ক্ষেত্র। ও সাহেব, তুম মোর বাবা, ও সাহেব তুম মোর বাবা, মোরে ছেড়ে 

রোগ। তোর ছোলিয়ার বাবা হইতে ইচ্ছা হইয়াছে, আমি কোন কথায় 
ভাঁলতে পার না, 'িছানায় আইস, নচেং পদাঘাতে পেট ভাঙগয়া দিব। 

ক্ষেত্র! মোর ছেলে মরে যাবে, দই সাহেব মোর ছেলে মরে যাবে মুই 
পোয়াতি । - 

রোগ । তোমাকে উলঙ্গ না করিলে তোমার লঙ্জা যাইবে না। 
| বস্ত্র ধারয়া টানন | 
ক্ষেত্রা ও সাহেব, মুই তোমার মা, মোরে ন্যাংটো করো না, তুমি ছেলে, 

মোর কাপড় ছেড়ে দাও + 
হিন্দু পোট্রয়টে আর্চবল্ড ?হলসের ঘটনা প্রকাশিত হবার পর হিলস প্রাতশোধ 

গ্রহণের জন্য উদ্যত হন্ছ। যোগেশচন্দ্ু গল িখেছেন__ 
“হলস প্যান্রয়ট সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নামে দশ হাজার টাকার 

খেসারত দাবৈ কাঁরয়া ২৪ পরগণার সদর আমীনের এজলাশে মানহানির মামলা 
আনেন । নীল আন্দোলনে হিশচন্দ্র যেরুপ নীলকরদের অত্যাচারের ববরুদ্ধে, 
লেখনী চালনা করিয়াছিলেন তাহাতে তাহারা তাঁহার উপর আঁগ্রশর্মা হইয়া 
উঠিয়াছল। মোকদ্দমা রুজ; হইবার পরই হারশচন্দ্র ১৮৬১ ১৪ জুন মৃত্যুমূখে 
পাঁতিত হন। কন্তু ?িলস সাহেব ছাঁড়বার পান্র নয়, হারিশচন্দ্রের সদ্য বিধবা 
পড়্ীর বরদ্ধে মোকদ্দমা লাঁড়তে বদ্ধপাঁরকর হইল । ,হারশচন্দ্রের পত্রী আর 
মোকদ্দমা পাঁরচালনে রাজি হইলেন না। হাজার টাকা খেসারত দিয়া লস 
সাহেবের সঙ্গে আপোষ করিয়া লইলেন |”: 
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ঘিবনাথ শাস্রী কিন্তু লিখেছেন যে হিলস প্রথমে স্াপ্রম কোর্টে এবং পরে 
আলিপুর কোর্টে দেওয়ানী মোকদ্দমা চালান ॥৪ £ 

শিবনাথ শাস্ত্র বন্তব্য যে ঠিক নয়, তার প্রমাণ 4528610 0£ 10018" 

পান্রিকার একটি সংবাদ 1৮৫ এ সংবাদ থেকে জানা যায় £ 
ক. ৃিহলস ২০ পরগণার কোর্টে হারশের বিরুদ্ধে মানহাঁনর মামলা করেন, 
খ. মামলা দায়ের করা হয় প্রধান সদর আমীন বাবু তারকনাথ সেনের 

গ ৃহলসের পক্ষে মামলা পারচালনা করেন ব্যারিস্টার বেলসাহেব, 
ঘ. হাঁরুশের পক্ষে মামলা পাঁরচালনা করেন মাণ্টুয়ো ৷ 
উ. মামলার পারণাতি__«179115 2 9790109£5 ৪5 ০0701602170 

20০67050. 4১ ৮6101000006 21066150101 0106 0181007 101 
03010011021 01091865) 00 ০0503 [0 065:79210 0০ 002 191911900 01901) 

[156 21030001960 ৪২010 45 100018100, 

হারিশচন্দ্রের 'জীবনীকার অবশ্য এ কথা স্বীকার করেন নি যে হরিশ ক্ষমা 
প্রার্থনা করে মামলার [নম্পান্ত করেছিলেন 1৪৬ 

যোগ্েশচন্দ্র বা ?শবনাথ উভয়ের বন্তব্য থেকে জানা যায় ষে হরিশের মৃত্যুর 
পর মামলার জন" তাঁর িবধবা পত্রীকে এক হাজার টাকা দিতে হয় এবং 
“হরিশের বিধবার পশ্চাতে কেহই ছিল না ।” 

[কল্তু নানা তথয প্রমাণ করে যে যোগেশচন্দ্র ও শিবনাথের বন্তবা অদ্রান্ত নয়। 
বৃটিশ ইশ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সদস্যরাই তাঁর মৃত্যুব পর বাঁড় ক্লোক করার 
সময় টাকা প্রশোধ করেন । তাছাড়া হরিশের বিধবা পত্বীকেও এসোসিয়েশন 
আমৃত্যু বার্ধক পাহায্য দান করত 1৪” 

ন'লাবিদ্রোহে হারশের ভূমিকা সম্পর্কে কয়েকজন এীতিহাসিক ও গবেষকের 
মতামত উদ্ধৃত হল £ 

ক) প্রমোদ সেনগ/প্ত লিখেছেন ৪ 

“নীলকরদের অত্যাচারের কথা বাঙালা পাঁরচালিত সংবাদপত্রে মাঝে মাঝে 
বের হত, কিন্তু নীলচাষাঁদের পক্ষে কোনপ্রকার আন্দোলন সলে কিছু গড়ে ওঠে 
ন। রামমোহন ও দ্বারকানাথ নীলকরদের ও নাঁলচাষকে সমর্থন করোছিলেন 
বলে 'শাঁক্গত বাঙালীদের মধ্যে অনেকদিন পর্যন্ত এ বিষয়ে অনেক রকম বিভ্রাস্তও 
[ছিল । তাছাড়া তখনকার শিক্ষিত বাঙালীরা নজেদের চাকরীর সমস্যা, 
নয়তো অত্যন্ত উচ্চ ধরনের আধ্যাজক চিন্তা, নয়তো সমাজ সংস্কার ইত্যাদির 
্মস্যা নিয়েই বেশীর ভাগ ব্যস্ত থাবতেন। বাংলাদেশের শতকরা ৮০।৯০ জন, 

লোক গ্রামে বা» করলেও এবং তাদের আঁধকাংশ কৃষক হলেও তাঁরা দেশের 
অগাঁণত কৃষকদের দুরবস্থা, চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের আভিশাপ, জামদার মহাজনদের 
শোষণ ও অত্যাচার এইসব গুরুতর জাতীয় সমস্যাগাঁল নিয়ে বড়ো একটা 
সাথা থামাতেশ গা। 
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১৮৪৯ সালে অক্ষয়কুমার দত্তই সবপ্্রথম “তত্ববোধিনী" পান্নকায় পাঁরৎ্কার- 
ভাবে নীলচাষাঁদের দুর্দশার কথা প্রকাশ করেন। তারপর থেকেই এইসব খবর 
বাঙালী পারচালত কাগজগুলিতে বার হতে শুরদ করে ॥ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁ 
'প্রভাকর' পান্রকায় নীলকরদের 'বরুদ্ধে রাণী ভিক্লোরিয়ার দয়া ভিক্ষা করে 
কাবতা িখোঁছলেন। হরিশচন্দ্র মুখাজশ তাঁর পহন্দ: পোঁরয়টে” এ বিষয়ে বিশেষ 
গুরুত্ব দিতে লাগলেন এবং সপাহণ বিদ্রোহ শেষ হতে না হতে নীল আন্দোলনই 
হরিশচন্দ্রে নিকট প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়াল এবং হাঁরশচন্দ্ের চেঞ্টাতেই ব্রাটিশ 
ইশ্ডিয়ান এসোসিয়েশন নীলচাষীদের পক্ষ অবলম্বন করেন । 

হাঁরশচন্দ্রের এই গৌরবময় কাহিনী সম্বন্ধে যোগেশচন্দ্র বাগল বলেছেন £ 
“ইংরেজের স্বৈরাচারের কথা হিন্দু পৌঁ্রয়টে যের্প নিয়ামতভাবে প্রকাশিত হইতে 
লাগল এমনাট তখনকার কোন পাঁন্রকায়ই বাঁহর হইত কনা সন্দেহ । যশো- 
হরের শিশিরকুমর ঘোষ, কৃষ্দগরের মনোমোহন ঘোষ, কুমারথালির হরিনাথ 
মজুমদার ও মথ:রানাথ মৈল্লেয়, দীনবন্ধু 'মন্র প্রভৃতির ছারা প্রোরত নীলকরদের 
অত্যাচারের কথা হরিশচন্দ্রু যথারীতি পৌট্রয়টে প্রকাশ করিতেন এবং তাহার 
উপর 1টপ্পনী ও মন্তব্যাদি লিখিতেন । এ কারণে কলিকাতার ইংরেজ বাবসায় 
মহল এবং ইংরেজ পাঁরচালিত পান্রকাসমূহ তাঁহার উপর খঙ়াহস্ত হইল । ককল্তু 
১৮৬০ সালে নিরীহ নীলচাষীরা যখন নীলকরদের বিরদ্ধে সংঘবদ্ধ হইয়া 
প্রাতিজ্ঞা কারল যে, জীবন যায় তাও স্বীকার তব তাহারা নীল বীনবে না এবং 
কাঁলকাতার 'হন্দু পৌষ্রয়ট তাহা প্রকাশ কাঁরয়া দিয়া ইহার ন্যাধ্যতার স্বপক্ষে 
মত প্রকাশ কাঁরলেন তখন তাহাদের কোধের সীমা রহিল না। ইহার ফল হরিশ 
চন্দ্র নিজের পক্ষে "বষময় হইয়াছিল ।” | 

৯৮৬০ সালে যখন নীল্চাষীঁদের বিদ্রোহ চাঁরাঁদকে ছাড়িয়ে পড়ছে ও চাষীরা 
যখন ?িকছুতেই আর নীল্চাষ করতে রাজা হচ্ছে না, তখন সরকার ১৮৩০ সালের 
মতো আবার আইন ভ্ৰারী করলেন ষে চুন্তবদ্ধ চাষীরা যাঁদ নীলচাষ না করে 
তাহলে তাদের ফৌজদারী আদালতে শান্ত দেওয়া হবে । ইংরেজ ম্যাঁজস্ট্রেটরো 
গ্রামের পর গ্রাম থেকে লোকেদের ধরে ধরে জেলে পাঠাতে লাগল । দেখতে 
দেখতে জেনগুি ভাত হয়ে গেল ও কৃষকদের উপর অনেক রকম অত্যাচার শুর 
হয়ে গেল। এই সময় চাষাঁদের প্রাতিনিধিরা কলকাতায় এসে হরিশচন্দ্রের নিকট 
পরামশ“ ও সাহায্য চাইত । হাঁরশচন্দ্রের দ্বার তাদের জনা সব সময়ই খোলা 
থাকৃত। “নীল হাঙ্গামার সময় হাঁরশচন্দ্ের গৃহ আঁতাঁথ শালায় পারণত হইয়া 
ছল । এই সময়ে পৌট্রয়ট-্এর নিয়ামত খরচ চালাইয়া তাঁহার বেতনের যাহা 
[কিছ অবাঁশঘ্ট থাঁকত তৎসমুদয়ই নীলচাষাঁদের সেবায় ব্যায়ত হইত ।” 

কৃষকদের সংগ্রামে হাঁরশচন্দ্রের সাহায্য যে কতখানি মূল্যবান ছিল তা 
তখনকার দেশের বান্তব অবস্থায় দিকে তাকালেই ব্নেঝা যায়। ইংরেজ বাঁণক ও 
ম্যা/জ(স্টটদের দৌরাত্যে মফস্বলে উঠীকল মোক্তাররা প্রজাদের পক্ষ সমর্থন করতে 
স্বভাবতই সাহস করতেন না । কাজেই নীলকরদের বিরুদ্ধে মামলায় রায়তদের 
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পক্ষ সমন করবার জন্য বড় একটা কাউকে পাওয়া যেত না। হারিশচগ্দ্র অনেক 
চেম্টা করে দু একজন মোস্তারকে মফস্বলে রায়তদের মামলা তাদ্বিরের জন্য পাঠাতে 
সমর্থ হয়েছিলেন | যে ভাবে মোস্তাররা সাহস করে রাষতদের পক্ষ সমর্থন করতেন 
তাতে তাঁদের অনেক সময় বিপদে পড়তে হত, এমন 1ক জেলেও যেতে হত । ১৮৬০ 
সালের ১৪ই এ্রাপ্রল তারখের ইংলিশম্যান' কাগজের এক সংবাদে জানা যায় 
যে, নীলকরদের বিরুদ্ধে নীল না বুনতে উত্তোজত করবার জন্য কৃষ্ণনগরের 
একজন মোস্তাঁরকে ছয়মাস কারাদশ্ড ও ২০০ টাকা জাঁরমানা করা হয়েছে। 
সংবাদটি উদ্ধৃত করে “হন্দ? পৌট্রয়টে' হাঁরশচন্দ্র মন্তব্য করেছেন যে, এমন ক 
নতুন আইনেও এইরকম কাজ বে-আইনী নয় । 

.হরিশচন্দ্রু নীল কাঁমশনের নিকট সাক্ষ্যদান কালে বলেন যে, উত্ত আইনের 
দৌলতে সরকারী কর্মচারী, পীলশ ও নীলকরদের অত্যাচার আবার বেড়ে গেল । 
ছোট স্যাতসেতে গুদামে রায়তদ্রের আটক রাখা হত, বলপূর্বক সম্পা্ত লণ্ঠন 
ও নীলকরদের প্ররোচনায় পুলিশ কর্তৃক রায়তদের স্ত্রীলোকদের উপর অনেক 
রকম অত্যাচার উৎপাঁড়ন হত । হারশচন্দ্র নীল কমিশনকে বলেন যে, “আম 
নীল-হাঙ্গামার বিষয় খুব ঘত্রের সঙ্গে পরঁক্ষা করে দেখোঁছ। তাতে আমার দূ 
[ুব*বাস জন্মেছে যে, বর্তমানে নীলচাষ রায়তদের পক্ষে সর্ব প্রকারে ক্ষাতিকর 1৮ 

নীল চাষীরা যখন প্রাতিজ্ঞা করেছে যে তারা জেলে যাবে, সব রকমের 
অত্যাচার সহ্য কৃরবে, প্রয়োজন হলে প্রাণও, দেবে, তব তারা ?কছ.তেই নল 
বুনবে না__ এই রকম যখন দেশের অবস্থা তখন সদাশয় বাংলা সরকার ঘোষণা 
করল যে নীলকরদের ক্ষাতপূরণ দেওয়া হবে। এই সম্বন্ধে হরিশচন্দ্র ণহন্দু 
পোর্রয়টের' ১৮৬০ স্যলের ১২ই মার্চ িখোঁছলেন £ উৎপাঁড়নের জাল ভালো- 
ভাবেই বিস্তার করা হয়েছে। অসংখ্য রায়তদের জেলে পোরা হয়েছে । এই 
শান্তি দেওয়া একেবারেই বিফল হয়েছেঃ কারণ তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রায়তদের 
গ্দয়ে নীল বপন । সরকার এখন কৌশল বদলে ফেলেছেন । মফস্বলে ম্যাজিস্ট্রেটরা 
এখন প্রাতাঁবঘা নীল জাঁমর জন্য নীলকরদের ২” টাকা করে ক্ষাতিপূরণ দিতে 
শুরু করেছেন । মঃ হার্সেল খাল বোয়ালিয়া কুঠির জন্য ১৯ টাকা করে 
[দচ্ছেন। এমনাক এই অসঙ্গত শত অনসারেও এই রকম ক্ষাত পুরণের হার 
[বিঘা প্রাত ৮ টাকা অথবা ৯ টাকার বেশণ হতে পারে না। গতবছর কাছিকাটা 
কুঠি ১৯০০০ বিঘা চাষে ৯, ৪৫,০০০ টাকা লাভ করেছিল। এই বসর এ কুঠির 
৬৪০০ িঘার নল চাষ হয়নি, সঃতরাং তারা এর জন্য ১২০,০০০ টাকা ক্ষাতপূরণ 
পাবে । যাঁদ ১৯০০০ বিঘার জন্য তাদের ক্ষাতপৃরণ দেওয়া হয় তাহলে তারা 
পেতে পারে ৩৮০,০০০ টাকা অর্থাৎ তারা নীলচাষ করে যা লাভ করে তার ৩ 
গুণ। এমানতেই যখন নীলকররা দুই-তিন গুণ লাভ করবে” তখন তাদের 
কর্মচারীদের তারা হুকুম 'দয়েছে যেন এ বংসর কোন নীল না বোনা হয়। 

এই ভাবে হরিশচচ্দ্র দিনের পর শহন্দ্ পৌঁ্রয়ট'-এর মারফত সরকার ও 
নীলকরদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন ও রায়তদের বিপদের দিনে 
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তাদের পাশে দীড়য়ে তাদের যথাসম্ভব সাহায্য করছিলেন ও উৎসাহ দিচ্ছিলেন । 
'এথানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এই সময় বাংলা দেশে অথবা ভারতবর্ষে কোনো 
প্রকারের জাতীয় সগঠনও ছিল না। গকংবা কোনো প্রকারের সংঘবদ্ধ আন্দোলনও 

ছিল না। তাছাড়া সিপাহী বিদ্রোহ দমন করার জন্য ভারত সরকার তখনও 
সন্মাস-নীত চালিয়ে যাচ্ছে, যার ফলে রাজন্রোহের আঁভযোগে অভযুন্ত করবার 
ভয়ে সরকার-ীবরোধাঁ কথাবার্তা বলতে কেউই বড় একটা সাহস করত না। এই 
অবস্থায় হারশচন্দ্র, প্রা একাকী বললেই চলে, ষেরুপে নির্ভয়ে নীলচাষীদের হয়ে 
সংগ্রাম চালিয়ে যাঁচ্ছলেন, তার উদাহরণ খুব বেশ? মেলে না। 

এই জন্য নঈীলকরদের কাছ থেকে তান যথেষ্ট পুরস্কার ও পেয়োছলেন । 
এমন কোনো ইতর ভাষা নেই যা তারা তাঁর প্রীত প্রয়োগ করে নি। নদীয়ান্র 
একজন নঈলকর তাঁকে এনগার” বলে সম্বোধন করে গ্াঁলগ্রালাজ দিয়ে ষে চান 
[লিখোছল তা তানি নমহনা স্বরুপ শহন্দ: পৌঁট্রয়টে' ছাপয়ে ?দয়ৌছলেন। আরও 
তাৎপর্যপূর্ণ কথা হল, হারশচন্দ্র চিঠিটা ছাপিয়েছিলেন 42১00618021)197 10 
৪19? নাম দিয়ে । বাণ্তবিক পক্ষে আমোরকার দাস প্রভুদের সঙ্গে নীলকরদের 
বশেষ কোনো তফাৎ ছিল না এবং একই মনোভাব নিয়ে তারা ভারতবাসীদের 
দেখত। 

অমান:ীষক পরিশ্রমের ফলে হরিশচন্দের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে ও ১৮৬১ সালের 
১৪ই জুন তারিখে মান্র ৩৭ বংসর বরসে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর এই অকালম্ত্ু 
বাংলাদেশের পক্ষে বজ্াথাতের মতো । তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশ কতখানি 
[বচাঁলত হয়ে পড়েছিল তা তখনকার সংবাদপত্রে প্রকাঁশত মন্তব্যগ:ীল থেকেই 
বোঝা যায়। 

কালীপ্রসন্ন ?ীসংহ বলোছিলেন £ “ভরতভূমি তহার অকাল মৃত্যুতে ষত 
অপার ক্ষাতিগ্রন্ত হইয়াছে; ন্রংশত সালের ভয়ানক জল প্লাবনে, গত বিদ্রোহে ও 
বর্তমান দুভক্ষে তত ক্ষাঁন্চ স্বীকার করে নাই। তানি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ 
করিয়া ইহার ঘত উলন্লাত সাধন কাঁরয়াছেন, সতাঁদাহ নিবারণে রাজা রামমোহন 
রায় বিধবা 'ববাহু প্রচলনে বিদ্যাসাগরও তত উপকার সাধন কাঁরিতে পারেন 
নাই ।” 

“সোমপ্রকাশ? (১৭ই জুনঃ ১৮৬১) লিখল £ “তান একাকী নীল প্রধান 
প্রদেশের প্রজাগ্গণকে রাক্ষস সদ্শ নৃশংস নীলকরাদিগ্নের অত্যাচার হইতে পারন্রাণ 
কাঁরয়াছেন, একথা বলিলে অতত্যুন্ত বোধহয় সন্দেহ নাই। কিন্ত: এতাঁদিষয়ে 
তাঁহার এত উদ্যোগ, এত চেস্টা ও এত পাঁরশ্রম ছিল যে, আমরা সেই অত্যান্ত 
দোষ স্বীকারেও অসম্মত নই। তান নীলকরাঁদগের গর্ব চূর্ণ কারবার আদি 
কারণ সন্দেহ নাই।” 

হারশচন্দ্রের এক কালের সহকমঁ এবং হিন্দু প্যাতরিয়টে'র অন্যতম প্রাতষ্ঠাতা 
সম্পাদক গগারশচন্দ্ু ঘোষ “মখাজস ম্যাগাজিনে" (জুন ১৮৬১ ) লিখোঁছলেন £ 
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হ“রশচন্দ্রেব মৃত্যুর পর বাংলার চাষীরাও তাদের মনেব কথা এইভাবে ব্য্ত 
করেছে ঃ 

“নীল বাঁদরে সোনার বাঙ্গলা করল এবার ছারেখার 
অসময়ে হাঁরশ মল, লঙের টহল কারাগার 1” 

হ'রুশচন্দ্েন কাহিনী তাঁর মৃত্যর সঙ্গেই * শেষ হয়নি । নীলকররা তাঁর প্রাতি 
যে ক্ষিপু হয়োছিল তা পৃবেহি বলা হয়েছে । আমরা আরও দেখোঁছ যে আঁচবল্ড 
[হলস্ কর্তক হবমাঁণ-হরণের ব্যাপারটা হরিশচন্দ্র হিন্দু পৌদ্রিয়টে প্রকাশ করে 
[দিয়েছিলেন । এইজন্য হিলস- হরিশচন্দ্রেব বিরদ্ধে ১০ হাজার টাকা খেসারত 
দাঁব করে মানহানর মামলা এনেছিল । মামলা চলাকালে হারশচন্দ্রের মৃত্যু 
হয়। এতেও বীরপুঙ্গব হিলসেে কোধ কমল না। সে তখন হরিশচন্দ্রের বিধবা 
স্ীকে প্রতিবাদী করে আলপুর কোর্টে ১০ হাজার ঢাকা দাঁব কবে মোকদ্দমা 
চালাতে লাগল । এই মোকদ্দমার জন্য বনঃসহ।য়্ হরিশচন্দেব বিধবাকে যথেষ্ট 
লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল । এই মামলা তাঁর নিজস্ব বুক্তিগত ব্যাপর ছিল 
না। বাঙালীর হিতাথে হরিশচন্দ্র নিভুকভীঁবে অগ্রসর হয়োছলেন বলেই বাঙালণর 
শত্ুকা একজন 'নিঃসহায় বধবার উপর আত নাঁচভাবে তার প্রাতশোধ 'নাঁচ্ছল । 
সেই দুঃসম/য়ে বাঙালীবা হারিশচন্দ্রের বিধবার পাশে এসে দাঁড়ায় নি। এমনকি 
বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হরিশচন্দ্র যার একজন 'বীঁ্কাঘ্ট সভ্য ছিলেন, 
তারাও নয়। 

খু দুঃখের সঙ্গে শিবনাথ শাস্নী এ বিষয়ে লিখেছেন £ শৃহলসেরে পশ্চাতে 
নশলকরগণ ছিলেন, হরিশের বিধবার পশ্চাতে কেহই ছিল না। এ দেশশয়দের 
মধ্যে সে একতা কোথচ্য £ কাজেই বন্ধাঁদগের পরামশে হরিশের বিধবাকে 
আপসে মিটাইতে হইল ॥ কিন্তু তথাঁপ বাদীর খরচা হিসাবে এক হাজার টাকা 
[দিবার জনা অঙ্গীকার করিতে হইল । এই এক হাজার টাকা অনেক কম্টে সংহ 
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করিয্লা বিধবার বসতবাটীখাঁনি ক্লোক হইতে উদ্ধার করিতে হইয়াছিল 1” তৎকালীন 
বাঙালী শিক্ষিত “মধ্যাবন্ত' শ্রেণীর সম্বম্ধে শিবনাথ শাজ্জীর এই সত্য ভাষণ 
তাঁদের পক্ষে খুব গৌরবজনক নয় ।৪৮ 

খ. সপ্রকাশ রায় লিখেছেন £ 

বঙ্গদেশের মধ্যশ্রেণীর ভিতর হইতে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বাঁঙ্কমচন্দ্ু 
স্বামী [ববেকানন্দ প্রভীত বহু দিকপাল আবিভ্ভূত হইয়াছেন সত্য, নিঃসন্দেহে 
তাঁহারা সমাজ সংস্কারের 'বাঁভল্ন দিকে নূতন নূতন আদশ স্থাপন কারয়া 
অশেষ খ্যাতি অর্জন কাঁরয়াছেন এবং 'শাক্ষিত মধ্যশ্রেণীর শচরস্মরণীয় হইয়া 
রাহয়াছেন । কিন্তু ইহাও নঃসন্দেহে সত্য যে, তাঁহাদের কেহই 'নিজ শ্রেণীর 
গণ্ডী আঁতক্রম কাঁরয়া বৃহত্তর জাতীয় ক্ষেত্রে প্রবেশ কারতে পারেন নাই,। 
তাঁহাদের সকলেরই 'করয়া-কলাপ ও দ্াষ্টভাঙ্গ ছিল িনজস্ব শ্রেণীর, অর্থাৎ মধ্য 
শ্রেণীর ভিতর সীমাবদ্ধ । এই জন্যই তাঁহারা যেমন ১৮৫৭ খনষ্টাব্দের 
মহাবিদ্রোহে অংশগ্রহণ কাঁরতে পারেন নাই, সেইরূপ বাধলার জাতীর সংগ্রাম 
অর্থাৎ নীলাবদ্রোহ হইতেও দূরে অবস্থান করিয়াছিলেন । 

কন্তু সকল দিক হইতে বিচার কাঁরলে পহন্দ: পোট্রয়ট” পান্নকারু সম্পাদক 
হ'রিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্থান এই সকল সমাজ-সংস্কারকদের সকলের উধের্ব । 
তাঁহারা ছিলেন সমাজ-সংস্কারক মান্র, আর হাঁরশচন্দ্র ছিলেন জাতারতাবাদী 
বিপ্লবী । হরিশচন্দ্রের জাতীয়তবোদ , পরবতীকালের মধ্যশ্রেণীর সংকীর্ণ 
জাতীয়তাবাদ নহে, তাঁহার জাতীয়তাবাদের মূল 'ভীত্ত ছিল জাতির শতকরা 
নববইভাগ যে কৃষক তাহারা । সমগ্র উনাঁবংশ শতাব্দীতে মধাশ্রেণীব ভতর 
হারিশচন্দ্রুই একমাত্র ব্যান্ত যিনি কেবল কথায় নহে, কার্ধতি মধ্যশ্রেণীর সংকীর্ণ 
গণ্ডী আতন্রম করিয়া বৃহত্তর জাতীয় ক্ষেত্রে সচেতন জাতীর নায়করুপে অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন। কেবল শাক্ষিত ও সুবিধাভোগী মধ্যশ্রেণীকে লইয়াই যে জাতি 
নহে, সমাজের শতকরা নবঞুইজন ক্ষকই যে জাতির শ্রধানতম অংশ; এই কৃষক 
জনসাধারণের জীবনই যে প্রকৃত জাতীয় জীবন, তাহাদের সংগ্রামই বে প্রকৃত 
জাতীয় সংগ্রাম তাহা একমান্র হারশচন্দ্ুই উপলব্ধি করিতে পাঁরয়াছলেন। 
হরিশচন্দ্রের সহকর্ধী এবং পহন্দ প্যাত্রিয়ট'-এর অন্যতম প্রাতত্ঠাতা সম্পাদক 
গারশচন্দ্রু ঘোষ তাঁহার মৃত্যু উপলক্ষে লিখিয়াছিলেন 8 “আমরা সম্প্রাতি 
রাজনোতিক স্বাধীনতার মূল্য অনুধাবন করিতে 'শাঁখয়াছ ।*..আর, হারশচন্দ্ 
মুখাজী ছিলেন সেই স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাণস্বরূপ' (0001510670665 1562- 
106১ 1019১ 1861 “নল বিদ্রোহ” হইতে সংগৃহীত পৃ ১০২ )। 

হরিশচন্দ্র ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাণস্বরূপ এবং উহার অক্রান্ত 
যোদ্ধা । তাঁহার সংগ্রামী চ'রিন্রই তাঁহাকে বঙ্গদেশব্যাপী নীল-বদ্রোহরহপ জাতীয় 

সংগ্রামের মধ্যে টানিয়া আনয়াছিল । বঙ্গদেশ হইতে মীলচাষেব বীভংস শোষণ 
ব্যবস্থা ও জাতির শু" নলকর দসম্যদের উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশের কৃষকগণ 
সংগ্রাম করিয়াছিল ধর্মঘট ও অস্নশস্দ্ের দ্বারা, আর হরিশচন্দ্র সেই সংগ্রামে 
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যোগদান কারয়াছিলেন অস্প্রশস্ত্র অপেক্ষা শতগুণ শান্তশালী লেখনন ও নানাবিধ 
সাহায্য লইয়া । যখন বঙ্গদেশের মধ্যশ্রেণী বঙ্গদেশের সদীর্ঘ ইতিহাসের বৃহত্তম 
জাতীয় সংগ্রামে নীরব দর্শকরূপে অবস্থান কারতেছিল, তখন এই মহান যোদ্ধা 
সংকীণ শ্রেণী-গণ্ডীর উর্ধে উঠিয়া নীলকর দস্যদের বিরুদ্ধে কৃষকের এই 
জাতীয় সংগ্রামে সর্বস্ব পণ কাঁরয়া যোগদান কারয়াছিলেন । 

১৮৬০ খ:ষ্টাষ্দে নীলচাষীদের সংগ্রাম পূর্ণোদ্যমে আরম্ভ হইলে ইংরেজ 
সরকারের পুলিস সহস্র সহস্র চাষীকে গ্রেস্তার করিয়া বঙ্গদেশের সকল জেলখানা 
ভাঁরয়া ফোলয়া' ছল তাহাদের কুটীরসমূহ ভস্মীভূত করা হইয়াছিল । এই সমর 
বিদ্রোহীদের সাহাযার্থে হরিশচন্দ্র তাঁহার পূর্ণশান্তি লইয়া অগ্রসর হন । সকল 
জেলা হইতে বিদ্রোহীদের প্রাতানাধগণ কলিকাতায় আঁসয়া হাঁরশচন্দ্রের নিকট 
হইতে পরামর্শ ও অর্থ সাহায্য গ্রহণ করিতেন। শ্রীযোগেশচন্ছ বাগল 
লীখয়াছেন £ ূ 

'নীল হাঙ্গামার (1) সময় হারশচন্দের গৃহ আঁতাঁথশালায় পাঁরণত হইয়াছিল । 
এই সময় “প্যাদ্রিয়টের” নিয়ামত খরচ চালাইয়া তাঁহার বেতনের যাহাঁকছ অবাঁশন্ট 
থাঁকিত তৎসমুদয়ই নীলচাষাীদের সেবায় ব্যা়ত হইত (শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল £ 
ভারতের মুক্তিসন্ধানী, পৃঃ ৮১ )। 

হাঁরশচন্দ্র নীলচাষীঁদের এই সংগ্রামকে সাফল্যমশ্ডিত কারবার জন্য সর্বস্ব 
পণ কাঁরয়াছলেন এবং সত্যই তিনি এই উদ্দেশ্যে তাঁহার সর্বস্ব ব্যয় কারয়া- 
ছিলেন । যখন "তন সর্বস্বান্ত হইতোঁছিলেন তখন মধ্যশ্রেণীর শহুরে অংশ 
তাঁহার সংস্রব ভাগ কাঁরয়া নীরব দশকরূপে নিরাপদ দূরত্বে দণ্ডায়মান 
[ছল । 

তৎকালের “ভাস্কর” “সংবাদ প্রভাকর* “সোমপ্রকাশ” ইণ্ডিয়ান ফিল্ড? 
প্রভাতি সংবাদপন্র দুর হইতে নীলচাষীদের প্রাত সহানুভূতি জানাইয়া ক্ষান্ত 
ছিল । কিন্তু হরশচন্ছের '“প্যাদ্রিয়ট' স্থান গ্রহণ ক্লারয়াঁছল নীল-বদ্রোহের 
পূরোভাগে । শহন্দু প্যাট্রিয়ট' পান্রকায় হাঁরশচস্ন্্রর আগ্রবষণ ও জবালাময়? 
রচনায় নীলকরগণ ও সরকার আঁস্ছর হইয়া উঠিয়াছিল এবং হরিশচন্দ্রের বিরুদ্ধে 
প্রাতশোধ গ্রহণের উপায় খীজতোছিল। এ্রই সময় নীলকর হিলস্ আঁবকম্বে 
হরিশচন্দ্রের বিরুদ্ধে দশ হাজার টাকার খেসারত দাবি করিয়া মানহানির মোকদ্দমা 
আরম্ভ করিয়া দেয়। ইতিমধ্যে অত্যাঁধক পাঁরশ্রমের ফলে হাঁরশচন্দ্ের স্বাস্থ্য 
ভাঁঙ্গয়া পাঁড়তোছিল। এই মোকদ্দমা সমাপ্ত হইবার পূর্বে” ১৮৬১ খশীষ্টাব্দের 
জুন মাসে মাত্র সহীন্নশ বংসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। ইহার পর নীলকরগণ 
হারশচন্দ্রের নিঃস্ব বিধবা পত্বীর বিরুদ্ধে খেসারত দাবি করিয়া মোকদ্দমা 
চালাইতে থাকে । পীলস খেসারতের দায়ে বিধবার বাসগহখান ক্লোক কাঁরলে 
[তান নিরুপায় হইয়া কোন প্রকারে এক হাজার টাকা ঝণ কাঁরয়া তাহা দ্বারা 
মোকদ্দমা 'নিম্পাত্ত করেন। এমন ক নিঃস্ব বিধবার এই ভয়ঙ্কর দ্যার্দনেও 
কলকাতাবাসঈ মধ্যশ্রেণী তাঁহার পারবে দণ্ডায়মান হইয়া নীলকর দস্য্যুর, 

১৮৭ 



উৎপাঁড়ন হইতে তাহাকে রক্ষা কারতে অগ্রসর হয় নাই । তাই শবনাথ শাস্মী 
মহাশয় দুঃখ করিয্লা লিখিয়াছেন £ 

শহলস--্খর পশ্চাতে নীলকরগণ ছিলেন, হরিশের বিধবার পশ্চাতে কেহই ছিল 
না” ( রামতনু লাহড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজঃ শিবনাথ শাস্কী পঃ ২২৩--২৪) 

হরিশচন্দ্রু একাকী বাংলার কৃষকের এই একক জাতীয় সংগ্রামে নিজেকে 
নিঃশেষে দান করিয়া যেন সমগ্র মধ্যশ্রেণীর ভিতর অতুলনীয় হইয়া রাঁহয়াছেন। 
তাই তৎকালের মধ্যশ্রেণীর সর্বাপেক্ষা প্রগ্গাতশশল ব্যান্তগণের অন্যতম কালণপ্রসন্ন 
সিংহ হারশচন্দ্রের অকাল ও শোচনীয় মত্যু উপলক্ষ্য কাঁরয়া 'লীখয়াঁছলেন £ 

ভারতভুমি তাঁহার অকাল মৃত্যুতে যত অপার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, ন্রিংশং 
সালের ভয়ানক জলপ্লাবনে, বিগত বিদ্রোহে ও বর্তমান দুভঁক্ষে তত ক্ষাঁত স্বীকার 
করে নাই। 'তাঁন ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ কাঁরয়া ইহার ষত উন্নাত সাধন কাঁরয়াছেন 
সতাদাহ নিবারণে রাজা রামমোহন রায়, বিধবা বিবাহ প্রচলনে বিদ্যাসাগরও তত 
উপকার সাধন কারতে পারেন নাই (শ্রীযোগেশচন্দ্রু বাগল £ পূর্বোক্ত গ্র্থ 
৮২ পৃঃ )1৮+৯ 
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ঘ. অচেনা িন্ন লিখেছেন__ 
বৃটিশ শাসনকে স্বীকার করে নিয়ে, এমন ক তাকেই আমাদের দেশের 

প্রাতর পক্ষে অপরিহার্ধ মনে করে নিয়ে হারশ মুখোপাধ্যায় বৃটিশের 
সমালোচনা করতে রাজ ছিলেন । বৃঁটিশের আইন কান: যে তাদের স্বাথেই 
রাঁচত, কোন মহান আদর্শের তাড়নায় নগ্ন, একথাটা 'তাঁন কখনোই মানতে 
পারতেন না বরং সেই আদর্শের মাপকাঠিতেই বৃটিশকে 'বিচার করতেন । 
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এবং এই দঘ্টিভংগি থেকেই তিনি নীলাবিদ্রোহে নীলচাষীদের পক্ষ 

নিয়োছলেন। 
কথাটা শুনতে যতোটা অসম্ভব, আসলে তা নয়। নীলাবিদ্রোহের চারমের 

মধ্যেই আসল কথাটা লুকানো । এই আন্দোলনের ব্লমাঁবকাশে তিনাঁট সুস্পচ্ট 
শর লক্ষণীয় £ প্রথম পর্যায় গণদরখান্ত, আবেদন নিবেদন ; দ্বিতীয় পর্যায় £ ধর্মঘট 

এই দুটিই অথনোতিক স্তর ; তৃতীয় পর্যায় £ কৃষক বিদ্রোহ ও রাজনোতিক শুর ॥ 

(পৃঃ ১৩০, প্রমোদ সেনগ্ৃপ্ত ৫ নীলাবদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ )। একমান্ত্ এ 

তৃতীয় পর্যায়ে গিয়ে তবেই এ আন্দোলন সারীগ্রকভাবে বৃটিশ বিরোধী চার 

অন করে। কিন্তু; তা সত্বেও মহাবিদ্রোহের মতো এ বিদ্রোহ কখনোই বাটিশ 
শাসন উৎখাতের সচেতন উদ্দেশ্য য়ে পারচাঁলিত হয় নি। “নীল আন্দোলন 

“সুরু হয় নীলকরদের শোষণ ও অত্যাচারের বর:দ্ধে একটা অর্থনৌতক আন্দোলন 

হিসাবে, ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে নয়।, (পৃ ১৪৯, এ) মহাঁবদ্রোহ আর 
নীলাবদ্রোহেব এই প্রকাঁতগত নফারাকটক্ মনে রাখলে হারশ মুখোপাধ্যায়ের 

প্রাতক্রিয়াকে সহজে'বোঝা যায় । 
আমরা দেখোঁছ মহাবিদ্রোহের ঠিক কোন: জিনিষটা হরিশের কাছে আপান্তকর 

মনে হয়োছল। তান সে £বদ্রোহের বৃটিশাবধবংসী রাজনৌতক চরিন্রটাকে 

বরদাস্ত করতে পারেন নি। 

কক্ধু নীলাবছ্রোহ সম্পূর্ণ অন্য চেহারা 1নয়ে ফুটে উঠোঁছলো তাঁর কাছে ॥ 
এ আন্দোলন কাঁটিশ শাসন বিরোধী" নয় নীলকর বিরোধী, নীলকরদের তান 

বটিশ নামের অযোগ্য বিবেচনা করতেন। তাঁর কাছে তাই বটশ ন্যায় 

পরায়ণতার ব্যত্যয়টাই প্রধান হয়ে দেখা দিল। কাজে কাজেই না 

যখন আবেদন-নিধেদন-দরখান্ত জানাতে শুরু করে দেয়, হারশ তখন সবান্তঃ- 

করণে সমর্থন করতে দ্বিধাবোধ করেনাঁন । তাঁর মনোভাবটা এই রকম ধে বৃটিশ 

আঁত মহৎ জাতি, কিন্তু শয়তান নীলকরগুলো সব প্রহ-দকুলে দৈত্য" বাঁটশের 

আইনকানুন কিছুই মানেনা তারা । এদের শায়েস্তা করতে হবে, এবং তার 

জন্য আইনই যথেষ্ট ' 
ইশ্ডিগো কাঁমশনের কাছে তান যে.জবানবন্দী দিয়োছ্ছলেন, তাতেও একথা 

খুব স্পন্ট করেই বলেছিলেন ধে, 'আম তাহাদিগকে [ নীলচাষীকে 4 সাবধান 

করিয়া দিয়াছিলাম যে, তাহারা কখনো কোন হাঙ্গামা কিংবা আইন বিরদদ্ধ কাজে 

প্রবৃত্ত না হয়। আম তাহাদিগকে আরও বুঝাইলাম যে উত্ত ১১ আইন 

'অল্পকালের জন্য বহাল থাঁিবে ; এবং ভাঁবষ্যতে ভাল আইন হইবার সম্ভাবনা 

আছে । (পৃঃ ৩৮-৩৯; ক্ষণ, পৌষ মাঘ, ১৩৭৭)। অতএব বিদ্রোহের 

তৃতপয় অর্থাৎ রাজনৈতিক পর্ষীয়াঁটকে তান আদৌ সমর্থন করেন নি। 

গাধারণভাবে বৃটিশ, আর বাঁশিষ্টভাবে নীলকরদের ষে তিনি আলাদা করে 

দেখতেন সে প্রসঙ্গে তাঁর গনজের উীন্ত এই-_-৬/০ 1085০ ৪125৪ 166:০60৫ 
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৪00 01076851০9. [ ভাবান.বাদ £ যে সমস্ত পারাশ্থাীতর দরুণ নালকররা 
ভারতের জনগণের চোখে স্বাধীন বৃটিশ সম্প্রদায়ের প্রধান প্রাতীনাধ হিসেবে 
পাঁরগণত হয়, আমরা বরাবরই সে সম্পর্কে দুঃখ প্রকাশ করে আসাছ। 

**বাঁণক হিসোব স্বাধীন ইংরেজরা আমাদের গ্রামে গঞ্জে দু হাতে সম্পদ 

ছড়ানোর জন্যই ষেন নিযুত্ত । জামদার হিসাবে 'তাঁরা নোটব জাঁমদারদের তুলনায় 

সাধারণতঃ বোঁশ উদার ও বিবেচক। কারিগরদের মূল্যবান ও নিভেজাল 

বান্ধব তাঁরা । কিন্তু যখনই নীলকর [হসেবে আসেন, তখনই তাঁরা সংগাঁঠত 

জোচ্চার আর অত্যাচারের একটা ব্যবস্থার প্রাতীনাধত্ব করেন । বস্তুতঃ সেই 

ব্যবন্থারই সাবয় প্রাতভূ তাঁরা । (পঙঃ ১৯৩) ] 

বাণক হসাবে স্বাধীন (অর্থাৎ কোম্পানীর বা সরকারের প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে 

বাইরে যাঁরা ব্যবসা করতেন ) ইংরেজরা 'শুধুই দুহাতে সম্পদ ছড়াতো না; 

তারা দেশশ জমদারদের থেকে ব্াদ্ধমান হলেও মোটেই বিবেচক আর উদার 

ছিলো না; কারিগরদের অন্যতম শত. ছিলো তারাই ; এগুলো ইতিহাসের 

সত্য । তেমনই এটাও ইতিহাসের সত্য যে হরিশের পঙ্গে এ সত্যকে স্বীকার 

করা সম্ভব ছিল না তাঁর শ্রেণী চারত্রের কারণে । এই ভীন্ত থেকে পারজ্কার 

হয়ে যায় যে কেন বুটশ সাম্রাজ্যবাদাবরোধী না হওয়া সন্বেও হারশ 
নীলকরদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে কসর করেন 'ন। 

কন্ত: আঁভিজ্ঞতা থেকে তান দেখোছলেন যে বৃঁটশ শাসক আর নীলকরদের 
মধ্যে বস্তুতঃ কেমি স্বাথের গরাঁধজল নাই । তান বাঁটশ সরকারের কাছে 
( ততাঁদনে কোম্পানীর হাত থেকে সরাসার মহারাণীর হাতে চলে গেছে 

ভারতবষ" ) জানতে চেয়েছেন কেন তাদের ম্যাজিস্ট্রেটরা শনরপেক্ষ' বিচারের সময় 
নীলকর সাহেবের পাশে বসে খোশ গপ্পো করে, কেন নীলকরের বাড়ীর মেয়ের 
সঙ্গে বল-নাচে সাহেব ম্যাঁজস্ট্র্টের এতো আগ্রহ । বৃটিশ সরকার আর 
সাহেবদেব মধ্যকার হরিহরাত্মা সম্পর্ক নিয়ে অনেক বিদ্রুপ, অনেক িগ্পনা তাঁর 
কাগজে বেরিয়েছে । কন্তূ তা সত্বেও তিনি কখনোই প্রাণে ধরে বলতে পারলেন 

না যে বৃটিশ সরকারের ন্যায়পরায়ণতা ব্যাপারটা ধাপ্পা, বুটিশ সরকারের আর 
নীলকরের স্বাথথ একই । ঘটনা হিসাবে যেটা দেখেছেন, তাকেও মেনে নিতে, 
পারেন নি তান। 
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মানা সম্ভব ছিলো না তাঁর পক্ষে । কেননা এঁ না-মানাটার ওপরেই তো 
দাঁড়য়ে আছে তাঁর সকল 'চন্তা-ভাবনা, সমন্ত প্রগ্গাতশীলতা । যে বাঁটশ শাসন 
তাঁর শ্রেণীকে সভ্য বাধ ব্যবস্থার অমৃতফল খাইয়েছে, তার প্রগ্গাতশলতাকে তান 
কোন: মুখে অস্বীকার করবেন ? 

অর্থাৎ এই মূল প্রন্নে তাঁর সংগে রামমোহন কিংবা দ্বারকানাথের মতো ঝানু 
মুংস:াদদর কোন প্রভেদ ছিল না ঃ অসভ্য ভারতবাসীকে সুসভ্য করার উদ্দেশ্যেই 
ইংরেজের এদেশে আগমন ॥ নীলকরদের বিরুদ্ধে নীলচাষীদের সমর্থন করার 
সময়েও এ ব্যাপারে তাঁর কোন দ্বিধা ছিলো না। 

কল্তু এই 'ভী্তর উপর দাঁড়য়ে, এই সীমত গাঁণডটুকুর মধ্যে থেকেও তান 
যে ভূমিকা পালন করতে পেরেছিলেন তা আঁবস্মরণীয় । হিন্দ: প্যান্রয়টে নীল- 
করদের অত্যাচারের, কৃষকদের বিদ্রোহের 1বাঁভল্ন কাহিনীই শহ্ধু তিন ।বনের পর 
দন প্রকাশ ক'রে যান 'নি, সাক্য়ভাবে তাদের সাহায্য করেছেন৷ ইংরেজের 
অত্যাচারের ভয়ে কোনো উাকল চট্ট ক'রে নীলচাষাদের হয়ে মামলা লড়তে চাইতেন 
না। হরিশচন্দ্র স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে, এমন কি অর্থব)য় করে ডাকল জোগাড় করে মামলা 
করতেন, স্বয়ং নীলচাষীদের আইনের 'বাভন্ন ব্যাপারে সাহায্য করতেন? পরামর্শ 
দিতেন । আইনের সীমার মধ্যে থেকে যতোদূর যাওয়া যায়ঃ তিনি যেতে তৈরী 
ছিলেন। এইজন্য আক্ষরিক অর্থে আহার নদ্রা ত্যাগ ক'রে সর্ব গণ কারে 
কাজে নেমোছলেন তান । শবনাথ শাস্ত্রী এ প্রসঙ্গে লিখেছেন সে সময় তাঁর 
বাঁড়তে.."ণদবারাত্র নীলকর প্রপীড়ত প্রজাবন্দের সমাগম । তাঁহার ভবন 
সর্বদা লোকারণ্য থাকত । কাহারও দরখাস্ত লাখিয়া দিতে হইতেছে, কাহাকেও 
উকিলের নিকট সুপারিশ চাঠ দিতে হইতেছে, কাহারও মোকদ্দমার হাল শুনিতে 
হইতেছে ; বিশ্রাম নাই । অনেক দন আঁফস হইতে 'ফাঁরয়া রান ছিপ্রহর পর্যন্ত 
আর আঁফসের পোষাক বদলাইবার সময় পাইতেন না ।**.তাঁহার জননী এই 
গুরুতর শ্রমের প্রাতবাদ করিয়া টিকঁটিক কাঁরতেন। তদন্তরে তান বাঁলতেন__ 
“মা, তোমার সব কথা শহনবো কিন্তু এই গরাব প্রজাদের জন্য ঘা বরাঁছ তা বাধা 
[দও না, ওরা ধনে প্রাণে সারা হলো, একাজ না করে আমি ঘুমাতে পারবো না |, 
( পৃঃ ২২৩, পৃবৌঁন্ত গ্রন্ছ ) এমনাঁক তাঁর অকাল মৃত্যুর একটা '্গন্যতম কারণ এই 
অমান:ষক পারশ্রম। 

ধর্মঘট সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নীলচাষীদের যে অনমনাীয় সংঘশান্তর ও নৌতক 
দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিলো তাকে হাঁরশের মতো ক'রে আর কেউ ক 
সোঁদন উপলব্ধি ও গৌরবান্বিত করতে পেরোছলেন ? ভোলার নয় সেই দীপ্ত 
গভীর অনুভবের বাণীট,__বাংলাদেশ তার কৃষকদের সম্পকে নিশ্চয্পই গার্বত 
হতে পারে। নাল আন্দোলন শুরু হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশের রারতরা যে 
নোতিক শান্তর এত স-স্পন্টভাবে পারচয় দিয়েছে তা আর কোন দেশের কৃষকের 
মধ্যে দেখা যায় না। দাঁরদ্র, রাজনোতিক জ্ঞান ও ক্ষমতাবহপন, নেতৃত্বশন্য 
হয়েও এইসব কৃষকেরা এমন একটা বিপ্লব ঘটাতে সমথ” হয়েছে ধা গুরুত্বে এবং 
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মহত্বে কোন দেশের সামাজিক ইতিহাসের বিপ্লবের তুলনায় নিকৃষ্ট নয় । তাদের 
এমন শান্তর বরহদ্ধে লড়তে হয়েছে যাদের হাতে ছিল দর্ধর্ষ ক্ষমতার সবরকম 
উপকরণ । সরকার ছিল তাদের বিরদ্ধে, সংবাদপন্গীল তাদের বিরুদ্ধে, আইন 
আদালত তাদের বরহদ্ধে-এতগ্বাল শান্তর বরুদ্ধে তারা যে সফলতা অর্জন 
করতে পেরেছিল তারই সফল সমাজের সকল শ্রেণী ও দেশের ভাঁবষ্যং বংশধররা 
উপভোগ করতে পারবে ।*-"ইতিমধ্যেই রায়তদের অত্যাচারীরা বুঝতে পেরেছে ষে 
তাদের স্বেচ্ছাচারী রাজত্বের অবসান হতে চলেছে ।-এই 'বপ্লবের জন্য তাদের 
অসংখ্য দ;ভেণগ ভোগ করতে হচ্ছে । তব রায়তরা মাথা নামায় নি।*."যাঁদ 
তারা আর কিছুদিন এইভাবে নির্যাতন সহ্য করতে পারে, তাদের সামাজিক 
অবস্থার একটা বিপ্লব এসে যাবে যার প্রাতীক্রয়া দেশের সমন্ত প্রাতম্ঠানের মধ্যে 
ছাঁড়য়ে পডবে । (প্রমোদ সেনগপ্ত কর্তৃক নীল বিদ্রোহ গ্রন্ছে উদ্ধৃত । তাঁরই 
অনুবাদ । পৃঃ ৯:৯৭ )। 

যাঁদও, রায়তরা যে কেবল নির্যাতন 'সহ্য' করেনি, তারা যে ফিরে মারও 

দয়েছিল, সে বয়ে হারশ নীরব তব: একথা অনস্বীকার্য যে নীল বিদ্রোহের 
সংগঠিত এক্যবদ্ধ রূপাঁট সম্পর্কে এমন কথা সে সময়ে একমান্র হরিশই বলতে 
পারতেন । আর তা পারতেন বলেই বাংলার সংগ্রামী কৃষক তাঁর মৃত্যুতে 
হাহাকার করে উঠেছিল, তাঁকে আপনজনের দূললভ স্বীকীত 'দয়োছল । হারিশচচ্ছু 
সম্পকে এইটাই সবচেয়ে বড়ো কুথা। যাকে তান অন্যায় মনে করোছিলেন, 
তার বিবৃদ্ধে লডাইএ তাঁর কোন রকম ছিধা ছিল না। তার জন্য জনগণের 
সঙ্গে হাত মিলাতে তাঁর দ্বিধা ছিল না। 

আর এইখানে এসে রামমোহন-দ্বারকানাথ এমনাক বিদনসাগরের সঙ্গে তাঁর 
প্রভেদটা স্পন্ট হয়ে যায় । বাঁটশের প্রগ্গাতশনলতায় তিনি এদের চেয়ে কিছ? কম 
মুগ্ধ ছিলেন না। কিন্তু বৃটিশ ন্যায়পবায়ণতাষ যেখানেই ঘাটাতি দেখেছেন, 
সেখানেই জনগণের দবাথেঞ্চার্জে উঠতে পেরোছলেন হারশ, পূর্বোন্তরা ঘা পারেন 

[নি। নীল "বিদ্রোহের সময় বিদ্যাসাগর জীবত । তাঁর কোনরকম প্রীতী বুয়ার 
কথা জানা যায়ীক,ঃ কি করে তিনি নীরব থাকেন এতবড় একটা ঘটনায় 
বামমোহন, দ্বারকানাথ প্রমুখের ভুমিকা তে সাৃবাদত। যে নীলচাষকে হারশ 
“সংগঠিত োচ্চার আর অত্যাচারের এক ব্যবস্থা" বলে বর্ণনা করোছিলেন, এরা 
তাকেই ভারতের উন্লাত'র সহায়ক বলে বর্ণনা করতে পেছপা হনাঁন অনেক 

আগেই । এখানেই হরিশের অনন্যতা | - 
ইংরোঁজ শিক্ষিত বাঙাঁলদের মেরুদণ্ডহীনতা যে কোন্ ভয়ংকব পর্যায়ে 

উঠোছিল, হ'বশের মৃত্যু ও তৎপরবতাঁ ঘটনাবলী তার উদাহরণ । আচিবল্ড্ 
হিলস নামক নলকর কোনো এক গাঁয়ের বধূর সম্মান হান করে। হরিশচন্দ্রু এ 
ঘটনাটি তাঁর কণগজে প্রকাশ ক'রে দেন। ( নীলদর্পঞ নাটকের ক্ষেব্রমণ ধর্ষণের 
দৃশ্যাঁটর উৎস এই ঘটনা ) এই অপরাধে" উত্তু সাহেব হারশের িবরুদ্ধে মান- 
হানি()র মামলা আনে সেই বাটশ আদালতে, যার ন্যায়পরায়ণতা সম্পকে হাবশ 
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মান্রাতীরন্ত রকমে মুগ্ধ ছিলেন । মামলা শেষ হবার আগেই হরিশৈর মৃত্যু 
হয়। শয়তান হিলস হারশের 'নঃসম্বল 'বিধবাকে পর্যন্ত টেনে আনে মামলার 
মধ্যে । ভদ্রুমহিলার একমান্র অবলম্বন বসত বাড়িটি ক্লোক হওয়ার উপরুম হয়। 
এই গোটা ব্যাপারটায় আমাদের কৃতাবিদ্য, প্রগতিশীল, সমাজ সংস্কারকরা কিংবা 
শহচ্দু কলেজা উগ্রপন্হীরা, অথবা জাঁমদার ম্ৎস্নীদ্দদের প্রাতচ্ঠান বৃটিশ 
ইশ্ডিয়ান এসোসিয়েশন (হরিশ স্বয়ং যার সভ্য ছিলেন ) কেউই একটি কথাও 
বলেন নি 1৫১ 

ঙউ. 'চন্তবরত পাঁলত িখেছেন-_ 
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নীলাবন্্রোহে হারশচন্দ্রের ভূমিকা সত্যই গোৌরবজনক । [সিপাহী বিদ্রোহ বা 
সাঁওতাল বিদ্রোহে তাঁর ষে ভূমিকা তার সাথে নীলাবদ্বোহে তাঁর ভাঁমকার অনেক- 
খাঁন অসঙ্গাত আছে । কম্তু এই অসঙ্গাতর উৎস ক? শহধ- হাঁরশচন্দ্রু নন, 
আমরা দেখোছি যে ৰাংলার বহ 'শাক্ষত .বদ্ধজীবী নীলাবদ্রোহে নীলকরদের 
বপক্ষে এবং দেশীয় রায়তদের পক্ষে অবতীর্ণ হয়েছিলেন । হারিশচন্দ্রুসহ এই 
বাদ্ধজীবীদের ভূমিকাকে আমরা কি সত্যই বৈপ্লাবক ভূমিকা বলতে পারি? 
নীল আন্দোলন কি সত্যই ৰ্টিশ বিরোধী সংগ্রাম ঃ 

নীলাবদ্রোহের চাঁরন্র পুঙ্খানুপুজ্খ আলোচনা করে সম্প্রীতিকালের একজন 
গবেষক প্রমাণ করেছেন যে নশলাবাদ্রোহ প্রকৃত প্রস্তাবে বৃটিশ বিরোধী সংগ্রাম 
নয়।"৩ ইংল্যান্ডে তখন শ্িল্প-্পংীজ ও বাণিজ্য-পর্জর চরম দ্বন্দ চলছিল। 
শিল্প-পধৃজর প্রাতাঁনধিরা ভারতবর্ষে ঈস্ট হীশ্ডয়া কোম্পানীর একচোঁটয়া কারবা- 
ভেঙে দিয়ে অবাধ বাণিজের আধিকার দাবি করতে শুর; করোছল। তারা বৃটিশ 
পালামেণ্টে একটাবস্পর একটা আভিন্ষাগ আনছিল ঈস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানীর 
বিরুদ্ধে । বাণিজ্য-পঠ্জর প্রাতাঁনীধরা ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়ছিল। 

ইাণ্ডয়া কোম্পানীর ক্ষমতা হাসের জন্য বাঁটশ পার্লামেশ্টে একটার পর একটা 
আইন চালু হাঁচ্ছল। ভারতের ক্ষেত্রে বাঁণজ্য প:ঁজর ন্যায়-নীত বিগাহ“ত" 
অবাধ লন বন্ধ করে শিল্পপণজর প্রাতনাধরা আঁধকতর উন্নত প্রণালীর 
বৈজ্ঞানক শোষণ প্রাক্ুয়া চাল: করতে চেয়োছিল 1৫৪ 

এই বৈজ্ঞাঁনক শোধণ প্রীক্য়ার স্বাথেই বাঙলাদেশে নল চাষ ব্ধ করা 
অপাঁরহার্য হয়ে পড়োছল ॥ কারণ" 

“নীলকরেরা গ্রাম বাঙলায় মধ্যযুগীয় বর্বর প্রথায় অবাধ ল:ণ্ঠন, নারী ধর্ষণ, 
রায়ত হত্যা ইত্যাঁদ কাজ প্রকাশ্যে চাঁলয়ে যাচ্ছিল । রাম্ট্েরে আইন শংঙ্খলার 
পক্ষে তারা হয়ে উঠোঁছল বিপজ্জনক | প্রসাশনের সঙ্গে যোগসাজসে তারা গ্রামের 
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বকে সমান্তরালভাবে ষেন একটা পদ্বতীয় সরকার' চালিয়ে যাচ্ছিল । রায়তকে 
বিচার করা ও শাস্তি দেবার আইন তারা নিজের হাতেই তুলে নিয়েছিল । বলা- 
বাহল্য এ রকম অরাজক বশহঞ্খল অবচ্ছা পঞীঁজবাদী সরকার তার নিজের শ্রেণী- 
স্বাথেই সহ্য করতে রাজী থাকে না । শোষণের স্বাথেই তারা একটা আপাত 
নিরপেক্ষ 'আইনের শাসন" প্রাতঘ্ঠা করতে চায়, অবাধ লুণ্ঠনের উলঙ্গমূর্তিকে 
বস্্রাচ্ছা'দত করার চেম্টা করে । সপাহ 'বিদ্রোহোত্তর ভারতের নতুন প্রশাসন 
সেই চেষ্টাই শুর কবেছিল । নীলকরদের আচরণের দ্বারা এবং নলকরদের সঙ্গে 
প্রশাসনের ঘনম্ঠ সম্পককের দ্বারা প্রশাসনের 'ভাবমাতি” যে গভীর কলঙ্ক- 
কালমায 'লপ্তু হয়ে'ছল--জে পি গ্রাণ্টের প্রশাসন তা থেকে বাংলা সরকার তথা 
পধীজবাদ বাঁটশ বাঁণকদের মর্ধাদাকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন । হীশ্ডিগো 
কাঁমশনের রিপোর্টের উপর পমাঁনট? লখতে গিয়ে তান নিজেই মন্তব্য করেছেন-_ 
“নীলকবেরা' প্রায়ই বায়তদের ধরে নিয়ে "গয়ে অদৃশ্য করে দেয়--তার কোন 
প্রতিকার হয় না। তাছাড়া অন্যান্য অপরাধ তো আছেই ।৫৫ 

সপাহা বিদ্রোহের পরে ঈস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানীর ক্ষমতাচ্যুতি এবং মহারানগ 
ভিক্লোরিয়া তথা বৃটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক ভারতের শাসনভার গ্রহণের ফলে শাসন 
ব্যবস্থার ক্ষেত্রে দূষ্টিভঙ্গীর পাঁরবর্তনও ঘটোছল। সিপাহী বিদ্রোহের সংকেতকে 
যথেষ্ট সতকতার সঙ্গেই স্মরণে রেখোঁছল বাঁটশ পার্লামেণ্টের কর্তাব্যান্তরা | 
নীল বিদ্রোহের সময় তাই আমরা দেখতে পাই গ্রাণ্ট, সীটন্কার, ইডেন, হার্সেল 
প্রমূখ রাজপুরুষেবা নীলকরদের বিপক্ষেই থেকেছেন । ১৮৫৮ সালে বাঙলার 
লেফটেন্যাণ্ট গভর্নর পদে 'নষুন্ত হয়ে জন পটার গ্রাণ্ট রায়তদের প্রতি প্রকাশ্য 
সহানুভূতি প্রদর্শন করোছলেন । ইডেন এবং হার্সেল প্রমূখ জেলাশাসকেরা 
“নলচাষ কৃষকের ইচ্ছাধীন” এই মর্মে সরকার ঘোষণা জারী করেছিলেন। 
অধাপক ভপোঁবিজধ ঘোষ নানা তথ্য প্রমাণের দ্বারা প্রমাণ করেছেন যেজে পি. 
গ্রাণ্টের অন:মোদনকমেই বাঙলা সরকারের সেক্রেটারী 'সটনকার নীলদর্পণ অনুবাদ 
কারয়োছলেন এবং অনাদত নীলদর্পণ সরকারী খামে সরকারী শীলমোহর যদুক্ত 
হয়ে সরকার ব্যবস্থাপনায় নানা স্থানে প্রোরত হয়োছিল ।৫৬ 

নশলকরেরা প্রকাশ্যে জেমস ল্ের নিরুদ্ধে মামলা ঝ্ত্রলেও তাদের প্রচ্ছন 
উদ্দেশা ছিল জে, পি. গ্রাণ্ট এবং সটনৃকারকে জব্দ করা । নীলকররা জে. পি. 
গ্রান্টের নামে নানা অপবাদ ছড়াতে থাকে । বলতে থাকে যে গ্রাণ্ট হলেন চোঙ্গস খাঁ, 
নাঁদরশ। এবং তৈমুরলঙের মিশ্রণে গাঁঠত এক সাংঘাতিক জীব । “বেঙ্গল হরকরা” 
পান্রকায় জে. প গ্রাণ্টের নামে একটি তীর আকরুমণাজুক ছড়া প্রকাশিত হয় £ 

(305৬6101801 (12700 15 2, 66111016008 
£১5 106 151605 20 41800127511 

/৯ 50001000190 01 010610615 2100 1:0110181 11)810 
।[81061]:76, 201 8150 ৪11 

১৪5৪ ]. 
(51910056216 

[0015০ 00০ 006 019100615 11000 60০ 59, 

৯১৯২ 



নল কমিশনের সদসাদের নামের তালিকা আলোচনা করলে বোঝা যাবে যে 
এদের মধ্যে নীলকরদের বহ:্ প্রাতনাধ ছিল না । এই কমিশনের সভীপাতি হলেন 
ডবল, এস. সাঁটনকার-_যাঁর মনোভাব ছিল নীলিচাষের বিরুদ্ধে, ক্যালকাটা 
'রাঁভিউ পাঁরকায় ইনি নীলচাঘ ও নীলকরদের বিরূদ্ধে কঠ্ঠোর মন্তব্য করেন। 
হঁরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হিন্দ পেক্রিয়ট পাকীয় সাঁটনকার সম্পকে লেখেন £ 

“5 109660 0700০ 20170160660 00 0176 08100662 7২6516৩৮ &. 

781227 501)0610178210015 01 005 10181801708 ৪5৪০0 2150 17010 008 

০11০101008621706 25 611 88 11700 00196] 11001021008 06 1918 00010181 

০81661 17) 006 170180 0156105 10 10891706612 10621760 01026 176 

76819 & 19161700106 8£911950 (126 70181)61:5.”৫৭ স্যার "রিচার্ড টেম্পলের 
সহানুভূতি ছিল রায়তদের প্রাত। সেই একই কথা প্রযোজ্য রেভারে'ড জে. সেল' 
সম্বন্ধে। অন্য এক শ্রীতানাঁধ চন্দুমোহন চট্টোপাধ্যায় 'ছলেন বাঁটশ হীশ্ডিয়্ান 
এসোসিয়েশনের প্রাতানাধ। কমিশনে নীলকরদের একমান্র প্রতিনাঁধ ছিলেন 
ফারগ্ুসন । এই রকম অবস্থায় স্বভাবতই নীলকরেরা নীল' কমিশন সম্পরকে 
বক্ষুধৰ হয়ে ওঠে ॥ 

উপরের তথ্যগ্ঁল প্রমাণ করে যে নীলকর বনাম সরকারী প্রশাসন বন্দের 
দ্বন্ৰ তীব্র আকায় ধারণ করেছিল । এই ছন্দে হারিশচন্দ্র সহ বাঙালী বাঁদ্ধজীবীরা 
সরকার" প্রশাসন যল্মেরই পক্ষ অবলম্বন করোছলেন । ফলে নীলকর বিরোধিতা 
বৃটিশ বিরোধিতা কলে গণ্য হয় নি। শহধু বাঙালী বুদ্ধিজীবী নয়, বাঙালী 
জাঁমদাররাও নীলকরদের বিরুদ্ধতা করোছিলেন। সে ক্ষেত্রেও এ একই কারণ। 
তপোবিজয় ঘোষ লিখেছেন ঃ 

“বস্তুত-_উীনশ শতকের নীল বিদ্রোহ “রাজদ্রোহণ* বা 'জাঁমদার দ্রোহণ” হয়ে 
উঠোন বলেই বাঙলার জাঁমদার শ্রেণী, বাঁদ্ধজীবী সম্প্রদায় ( ঈশ্বর গুপ্ত থেকে 
বাঁঙকমচন্দ্র পর্যন্ত ১ খত দী্চয় [মশনারশগণ (জেমসলঙ, যার উদাহরণ ), বাঙালনী 
পারচালত স্মন্ত পত্র পান্রকা (রামমোহন দ্বারকানাথ প্রসন্নকুমার ঠাকুর পরচালত 
স্বাদ কৌমুদী, বঙ্গদূত, বিফমণর ইত্যা'দ বাদে), বটশ ই্ডিয়ান এসোসিয়েশন 
ও মহামেডান এসোশসয়েশন, ওয়াহাব৯ আন্দোলনের মুসলমান কৃষকগণ-_সকলেই 
এই আন্দোলনের সামিল হয়েছিল । আর এ একই কারণে সাঁওতাল বিদ্রোহ বা 
[বূদ্রাহের 'বির্দ্ধতা করলেও বাঙাল ব্ঁদ্ধজীবী স্মাজ নল বিড্োহের সহযোগী 
শান্তর্পে দেখা 'দিয়োছলেন । বাংলাদেশে নীল 'বছ্োহই বৃটিশ আমলের 
একমাত্র কষক বিদ্রোহ-_যা পঞ্ণামে জয়ষুন্ত হয়োছল ৷ ণাীলকৃষকের দাবা মেনে 
[নয়ে বংলা সরকার ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিল- নীলচাষ করা বা নাকরা 
চাষীর ইচ্ছাধীন, তাকে দিয়ে বলপূরব্ক নীলচাষ করানো যাবে না। এরপরে 
(১৮৬১ সালের পরে ) নীল্চাষ ও নীলকরের অত্যাচার বেশ কিছনকাল অব্যাহত 
থাকলেও তার ধার বমে গিয়েছিল । বহ: নীলকু'ঠি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। নীল 
উৎপাদনে দ্রুত গাততে হাস পেয়োছিল ।”৫৮ 

১৯৩ 
হারিশ--১৩ 



সীমাবদ্ধতা সত্তেও নীল বিদ্রোহে হারশচন্দ্র ষে ভূমিকা পালন করোছন্লান 
তার কিছ; দ্বাতন্দ্য নিশ্চয়ই জ্বাঁকার্ষ | 

ক] হারশচন্দ্রর কোনো ভ্মস্বাথ ছিল না। 
খ] নীল রায়তদের প্রাত তাঁর সহানন্ভাীতও ছিল অকীন্রম ৷ 
গ] নীলকর বনাম প্রশাসন যল্মের দ্বন্ৰে তিনি যে প্রশাসন ষন্দের পক্ষ 

অবলম্বন করোছলেন তার পিছনে ব্যান্তগত কোন স্বার্থ 'সাম্ধর ব্যাপার 
ছল না। 
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স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংল।। নরহরি কবিরাজ । পৃ ১৩২ 
বাংলাদেশের ইতিহাস (আধুনিক )। ডঃ রমেশচজ্র মজুমদার | পৃ. ৭৫ 
এ । পৃ. ৭৬-৭৭ 

ভারতের রাষ্ত্রীব ৯ইতিহাসেব খনডা1 | প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় । পৃঃ ২৮-৯৯ 
[19108107758 10 1391089] 005] 90০019৮5,. (010167019%5 0%1)6, 07197 
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বাংল! দেশে ইতিহাস (আধুনিক )। পৃঃ ৭৬ 
[1810091017১ 08 90081 5] 90019. 7-150-1 
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এক্সণ, পৌষ মাঘ, ১৩৭৭, পু ৩৭ 
13000 756:106, 19. 5, 1860 

এক্ষণ এ, পৃঃ ৩৩ 
হ্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলা। পুঃ ১৩২-৩ 
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ভাবতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংশ্রাম (১ম থণ্ড । ক্প্রকাশ বাঘ । পুঃ ৩৮৭ 

যশোহর খুলনাব ইতিহাস (২য় থণ্ড)। সতীশচন্দ্র মিত্র। পৃঃ ৭৭৯ 
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যশোহুর খুলনার ইতিহাস (২য় খণ্ড )। সতীশচন্দ্র মিত্র । শিবশঙ্কর মিত্র সম্পাদিত । 
প£ ৭৯৯ 

রামতন্ু লাহিডী ও তৎকালীন বঙ্গদমাজ । শিবনাথ শাস্ত্রী । পৃঃ ৩৭৪ 

96007 01 609 ]7501809 00100091881010, 7০-45-4ুণ, 

এঁ 

হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং উনিশ শতকের নীল আন্দোলন। তপোবিজয় ঘোষ । 
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99276 01 0179 770018£9 0020101881020, 7০-45-4? 

ভপোৰিজয় ঘোষের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃঃ ১৬ 

৯৯৪ 



২৬. ১৮৬৩ মালের ২৯শে জুলাই 'বেঙ্গলি' পত্রিকায় গিরিশচন্দ্র ঘোবের প্রবন্ধ__:/70দ 1১8/21065 
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এ, 27190 

এ, 2-191 

এ, ০7191-1 

এ, 2-198 
এ, 2-198 

এ, 10-199 

এ. এ 
সাক্ষরত। প্রকাশনেব দীনবন্ধু রচন। সংগ্রহ ॥ পৃঃ ৩৩-৩৯ 
56190610709, ****1৯7900-4 

এঁ, 7-194-8 

[ন17)000 1796510, 19, 6. 1869 
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170170000 ০56106, 25. 9. 1860 

জাতিবৈর ৰ। আমাদেব দেশাত্মবোধ, পৃঃ ১২৩ 
নীলদ্র্পণ, ৩য় অক্কেব ওয় গর্ভাঙ্ক । 
জাতিবৈরূ-*****পৃঃ ১২৩ 

৪৪। বামন্ম্থ লাহিডী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃঃ ৩৭৫ 
8৫1 ঘা181)0 01 1700189, 15- 29. 1862 

৪৬। 4. £90818] 01029717501 1390£8] 99191716199 107 70870080705] 55035112482 

৪৭ | 7997009] 010007 6159 1)1956608106 3০ড৪70078 (01. 2) 0 0. 28. 19081800. 

৪৮। নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ । প্রমোদ সেনগুপ্ত । পৃঃ ৯৮-১০৩ 
৪৯ । 

€ 5 

৫১ 

তাবতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম | হ্প্রকাশ বায ? পৃঃ ৪*৫-৭ 
| 1189 13159 1106105 0 13818. 0108. ০+118-91 

| প্রস্তচিপর্ব, ১৯৭৪, অচেনা মিত্রের প্রবন্ধ 

৫২1 71908101010 13906911075] 8001905 05 00165502565 1851167 07144-8 

৫৩ 
ঙট 

। তপোবিজয ঘোষের পৃবোক্ত প্রবন্ধ । 
৫৪] রূজনীপাম দর্তেব 11001% 009,5. 2-116 

৫৫। অনুষ্টংপ পত্রিকার প্রকাশিত পৃর্ৌজ্ত প্রবন্ধ । 
৫৬] চতুফোণ, মে ১৯৭৩, পৃঃ ১৩৮৯ হি 

৫ণ | 10000 1১8,6:106, 12. 8690 

৫৮। অনীক প্রত্রিকায় প্রকাশিত পূর্বোক্ত প্রবন্ধ 

৯৯৫ 



ত্রাণ জনম্যাস্ত্ 

কৃষি ও কৃষক ভাবনার এতিহা এবং হরিশচজ্র 
মোগল আমলে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় কোন মধ্যস্বত্রভোগীর স্থান ছিল না। 

ঈবভাবতই মোগল ভূমি রাজছ্গব ব্যবন্থা কোন বংশানংক্রমিক জামদারা স্বত্বের জন্ম 
দেয় নি। এবং জাঁমর উপর দখল স্বত্বের ভীন্ততে কোন আঁভজাতশ্রেণী গড়ে 
ওঠারও ব্যবস্থা ছিল না।১৯ ইংরেজ আমলে কিন্তু এই ভূমি ব্যবস্থার আমূল 
পাঁরবর্তন ঘটে । ১৭৬৫ সালে ঈস্ট হীশ্ডয়া কোম্পানী িজধ সম্রাটের কাছ 
থেকে দেওয়ান লাভ করে এবং বাংলা দেশে রাজস্ব আদায়ের ভার গ্রহণ করে। 

রাজস্ব আদায়ের ভার গ্রহণ করার পর ১৭৬৯ সালে ঈস্ট হইীণ্ডিয়া কোম্পানী 
রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারীদের প্রাত এক নিদে'শনামা জারী করে জানায় যে 
কর বদ্ধ করা কোম্পানীর উদ্দেশ্য নয়, নির্যাতিত কৃষকদের রক্ষা করাই তাদের 
আসল উদ্দেশ্য ৷ কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ঈস্ট ইশ্ডিয়া কোস্পানীর দেওয়ানণ প্রাপ্তুর 
পর থেকেই কৃষকদের উপর নিষাতনের মান্লা শতগণে বাঁদ্ধ পেতে থাকে । 

১১৭৬ সালে মন্বস্তর এরই জবলন্ত প্রমাণ । একজন ইংরেজ এ্ীতহাসিক এই 
দুভ“ক্ষের জন্য স্পঞ্টতই ঈস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকে দায়ী করেন । তানি 
জানয়েছেন ধে এদেশে দুর্ভক্ষ অজ্ঞাতপূব“ ঘটনা নয়, িল্তু দেশীয় জনশন্ুদের 
সহযোগিতায় একচোঁটয়া শোষণের বর্বরসুলভ মনোবৃত্তর আনবার্ধ পাঁরণাঁতি 
স্বরূপ যে অডূতপূর্ঁ ভীঁষকার দৃশ্য দেখা দিল তা হাতিপূবে আর দেখা যায় 
নি।২ ইংরেজ বাঁণকদেব ভূঁম-রাজস্ব নীতি কোন উদ্দেশোর দ্বারা কতখানি 
নির্মমভাবে নির্ধারিত হয়োছিল তাব প্রমাণ পাওয়া যাবে দ্াভ“ক্ষের পরে বার্্ধত 
রাজস্ব আদায়ের চন্ত্র থেকে । 

তবে বাঁদ্ধত হারে রাজস্ব আদায় গকংবা নির্ধ [তন ইত্যাদির ফলে তখনও 
পর্যন্ত রাজস্ব ব্যবস্থা একট সুদ:ট (ভীন্তর উপর হ্থছাপন করানো যায় নি। এক- 
শালা বন্দোবস্ত ব্যর্থ হয়েছে, পাঁচশালা বন্দোবস্ত ব্যর্থ হযেছে, ১৭১০ সালের 
দশশালা বন্দোবস্ত ব্যর্থ হোল । ফলে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কত? ব্যান্তরা 
নতুন করে চিন্তা ভাবনা শুর করলেন। গভর্ণর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালশ 
ভূম-রাজম্ব সম্পকে এক নতুন প্রস্তাব ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে পেশ করেন 
এবং ১৭৯৩ সালে প্রস্তাবাট অনুমোদিত হয় । এই নতুন প্রস্তাবের নামই ণচরস্থায় 
বন্দোবস্ত | চিরঙ্ায়ী বন্দোবন্তের মূল ব্যাপারাট এই রকম £ জাঁমদাররা 
তাদের ভূসম্পাঁস্ত ভোগ বরবে 'চরচ্থায়ণ শর্তে খাজনা আদায় করবে রায়তাদর 
কাছ থেকে, সরকারকে হ্থঃয়ঈভাবে নির্দঘ্ট পরিমাণ রাজস্ব দেবে, নিদর্ট সময় 
অথণৎ চৈত্র সংক্লান্তর সুষাঞ্ডের মধ্যে রাজস্ব জমা 'দতে না পারলে তাদের 
ভূসমপপাত্ত নিলাম হয়ে বাবে 13 



চিরস্থায়ী বন্দোবপ্ত অনন্ম্থায়ী স্থিরীহত হয় যে জাঞধদারেরা আদায়কৃত রাজস্বের 
য়ের দশ ভাগ কোম্পানীর কাচ্ছে হস্তান্তারত করবে । চিরচ্ছায়ী বন্দোবস্তের 
ফলে ভূমি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একটা আমূল পাঁরবর্তন 
সচত হয়। হীতপূরে জাঁমর মালক ছিল কৃষিকার্যরত কৃষক, এবার নতুন 
ব্যবস্থায় মালিক হলো সরকারের রাজস্ব আদায়কারী এজেন্ট বা জামদার ॥ নতুন 
ব্যবস্থায় জামদারেরা স্বেচ্ছানুসারে জাম ক্রয়-বিক্রয়, বাল ব্যবস্থা সব কিছ করারই 
আঁধকার লাভ করে ॥১ চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের মূল উদ্দেশ্যগীল এই রকম€ু 

১] সরকারী রাজস্বের নিরাপত্তা বিধান করা । 
২] যাঁদের হাতে প্রচুর টাকা আসে, শহরের সেই নতুন গাঁজয়ে ওঠা ধাঁনক 

শ্রেণীকে জামদারী ও অন্যান্য মধ্যস্বন্তের আঁধকার ক্রয় করতে এই অর্থ 'নয়োগে 
উৎসাহত করা । 

৩] চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের মাধ্যমে এমন এক শ্রেণধর জীমর মালিক সাঁঘ্ট করা 
যারা নিজেদের স্বার্থেই বাটশ শাসনের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন এবং যাঁরা কখনোই 
ইংরেজ শাসনের পাঁরবর্তন কামনা করবেন না। 

সঠিকভাবেই ইংরেজ শাসকরা উপলাব্ধ করোছিলেন যে এদেশে ক্ষমতা বজার 
রাখার জন্য অনুগত নতুন শ্রেণীর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে । লড' কর্ণওয়ালশ 
নিজেই সে কথা স্বীকার করেছেন । তান বলেছিলেন, £ “আমাদের 'নজেদের 
বার্থাসাঁদ্ধর জন্যই এদেশের ভুঙ্বামীবর্গকে আমাদের সহযোগী করে নিতে হবে । 
যে সন্ত ভূদ্বামী লাভজনক ভূসম্পা্ত নাশ্চন্ত মনে এবং সুখে শান্তিতে ভোগ 
করতে পারে তাদের মনে এর কোনরকম পাঁরিবর্তনের ইচ্ছা জাগতেই পারে না ।১৬ 

ল উইলিয়াম বোণ্টিঙকও এই নতুন শ্রেণীর ভুমিকা ছুবীকার করেছিলেন । 
তিনি বলোছিলেন ৪ “আম এ কথা বলতে বাধ্য যে ব্যাপক গর্ণাবক্ষোভ অথবা 
গণাবপ্পব থেকে আত্মরক্ষার ব্যবচ্থা হিসাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিশেষভাবে ফল- 
প্রস্ হয়েছে । অন্যান্য, অনেক 'দিক দিয়ে, এমন ক সর্বপেক্ষা গুরত্বপূর্ণ 
মৌলিক বিষয়ের ক্ষেত্রে চিরম্ায়ী বন্দোবস্ত ব্যর্থ হলেও এর ফলে এমন এক ধনী 
ভূদ্বামী সম্প্রদায় জন্ম লাভ করেছে যারা বূটিশ শাসনের আন্তত্বকে বজায় রাখতে 
বিশেষভাবে আগ্রইশনীলি |”? 

চরস্থায়ী বন্দোবন্তের ফলে ঈঈস্ট হীণ্ডয়া কোম্পানী জাঁমদারদের হাতে জাঁমর 
আঁধকার 'চরকালের এত ছেড়ে দিলেও 'নার্দন্ট সময়ের মধ্যে 'নার্দন্ট অঙ্কের 
একটা মুনাফা তাদের 'নাশ্চিত হয় । এর ফলে বাঙলা দেশে ঈস্ট হীশ্ডিয়া 
কোম্পানীর প্রাপ্য ভূমি রাজস্ব নির্ধারিত হয় ৩৪ লক্ষ পাউণ্ড বা ২ কোটী ৬৮ 
লক্ষ টাকা ।৮ 

১৭৯৩ সালের রেগুলেশন অন-:সারে কর্ণওয়ালশ যে. চিরস্থায়ী বন্দোবন্ত 
ঘোষণা করে নতুন ভূমি রাজজ্ব ব্যবস্থা সৃষ্ট করেন্ত এবং নতুন জামদার শ্রেণীর 
সাম্ট করেন তা বাঙলাদেশের অর্থনৌতক ও সামাজিক জীবনে একটা মারাত্মক 
আভশাপ হয়ে থেকেছে ।৯ জনসাধারণের দারন্যের সযোগ নিয়ে গ্রাম্য অথথ- 

১৯৭ 



নশীতর রূপান্তর ঘটায় সুদখোর মহাজন প্রথা । এতে অংশগ্রহণ করে জাঁমদার 
ব্যবসায়ী ও ধনী সম্প্রদায় । জাঁমদার ও মহাজনী স্বার্থের এই সংযোগ দেশের 
ভুম ব্যবস্থাকে আরো জাঁটল করে তোলে । এই জাঁটল ভীম ব্যবস্থার মধ্য থেকেই 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আঁব্ভভাব 1১০ 

1চরস্থায়ণ বন্দোবস্ত প্রবতনের ফলে মান্রাহীন হয়ে ওঠে জামদারের শোষণ ও 
নির্যাতন । বাঁঙ্কমচন্দ্র তাঁর “বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের ২য় পারচ্ছেদে পরাণ 
মণ্ডলের রুপকে জাঁমদারী শোষণের বিশ্তুত পাঁরচয় দিয়েছেন । প্রথম অনুচ্ছেদে 
তিনি লিখেছেন £ “জীবের শত্রু জীব ; মনষ্যের শু মনুষ্য ; বাঙালী কৃষকের 
শল্রু বাঙালী ভূঙ্গবামী । ব্যাঘ্রাদ বৃহজ্জন্তু, ছাগাদি ক্ষুদ্র জন্তুগণকে ভক্ষণ 
করে; রোহিতাদ বৃহৎ মৎস্য, সফরাদগকে ভক্ষণ করে ; জাঁমদার নামক বড় 
মানুষ, কৃষক নামক ছোট মানুষকে ভক্ষণ করে। জমীদার প্রকৃতপক্ষে কষক- 
দিগকে ধাঁরয়া উদরস্থ করেন না বটে, 'বিন্তু যাহা করেন, তাহা অপেক্ষা হৃদয় 
শোণিত পান করা" দয়ার কাজ। কৃষকাঁদগের অন্যান্য বিষয়ে যেমন দুদ্দদশা 
হউক না কেন, এই সর্বরত্বপ্রসপবিনী বসৃমতা কর্ষণ করিয়া তাহাঁদগের 
জাঁবনোপায় যে না হইতে পারত, এমত নহে। কন্তু তাহা হয় নাঃ কৃষকে 
পেটে খাইলে জমাঁদার টাকার রাশির উপর টাকার রাশ ঢালিতে পারেন না। 
সুতরাং তি'ন কৃষককে পেটে খাইতে দেন না 1৮১১ 

প্রবীণ কষক নেতা আবদুল্লাহ রসূল সাহেব জাঁমদার শ্রেণীর স্বেচ্ছাচার 
সম্পরকে [লখেছেন, £ 

4১৭৯৩ থেকে ১৮৫৯ পযন্তি যুগটা ছিল জাঁমদারদের স্বেচ্ছাচারের যুগ । 
তারা পাঁলশকে ঘুন্ খাইয়ে নিজেদের তাঁবে রাখত, রায়তদের সম্প্স্ত্ রাখবার 
জন্য গুণ্ডা ও ডাকাত পুত, হফৃতম্ ও পন্জম আইনের অপব্যবহার করত, 
তাদের অন্যায়ভাবে কাছারিতে ডাঁকিয়ে মারাঁপট করত ও আটক রাখত, অসম্পূর্ণ 
পাটা ও খাজনার ভূল রাঁস্দ দিয়ে জব্দ করত । অনেক ক্ষেত্রে এ সমন্ভ কাজ 
সরাসাঁরভাবে করতো কর্মচারীরা এবং মধ্য ব্যান্তরা, জাঁমদাররা নিজেরা নয় 'কল্তু 
এই উপায়ে রায়তদের একেবারে জমিদারদের হ।তের মুঠোয় রাখার ব্যবস্থাই হোত 
এবং সেই ব্যবস্থা অবশ্য জামদাররা নিজেরাই্চাইত । 

"জমিদার প্রথায় রায়তদের শোষণের জন্য জাঁমদার ও সরকারই 'ছিল না, 
জমিদাররা তাদের মত আরো অনেক পরগাছা স্বন্ট করে তাদের শোষকশ্রেণীকে 
প.ুম্ট করোছিল। গবরনমেণ্ট যেমন জাঁমদারশ্রেণীকে পয়দা কুরেছিল নিশ্চিন্তে 
বসে নিধারত সময়ে তার তোশাখানায় রাজস্ব পেশছে দেবে বলে, তেমনি 
জাঁমদাররাও তালুকদার, পত্তাঁনদার, ইত্যাদ 'বাঁভন্ন স্তরের অধীন জীমদার বা 
মধ্যস্বতৃভোগী পয্নদা করে নিজেদের বাঁধা আয় 'নীশ্ন্তে বসে ভোগ করবার 
ব্যবস্থা করে নিয়েছিল । * 

“জামদারি প্রথায় রায়ত ও কৃষকদের শোষণ এখানেই শেষ হয় নি। খাজনা 
ছাড়া 'ছিল সালামী। খাজনা বাকী পড়লেই অর্থাৎ কান্ত খেলাপগ হলেই 

১৯৮ 



টাকায় চার আনা সুদ । জমিদারদের কর্মচারী হিসাবে গোমন্তা খাজনার হিসাব 
করবে, সেজন* প্রজাকে 'দিতে হবে গোমস্তার তহুর বা হিসাব আনা । পাল 
পার্ধণে দিতে হবে পানী, তার হকদার নায়েব, গোমস্তা, তহশশীলদার, মূহুরা, 
পাইক, পেয়দা, নগাঁদ সকলেই ।”১২ 

জাঁমদাররা স্থান বিশেষে এবং সময় গবশেষে কত রকম অথ“ যে প্রজাদের 
কাছ থেকে আদায় করতেন তার একাঁট কাঁজ্পত তাঁলকা বাঁঙকমচন্দ্র দিয়েছেন 
তাঁর “বঙ্গদেশের কৃষক" প্রবন্ধে ৪ 

নায়েবের পুণ্যাহের নজর -- ৬:০০ 
জমাদারাঁদগের পাঁচ শারকের নজর -- ৫:00 
গোমগ্তাদগের নজর সদ ২০০ 
পুণাহ্যের পিয়াদার তলবান ৮ ১:০০ 
গোপালনগরে বাঁশ জোলাইয়ের খরচ ৮. ১০০ 
আষাঢ় 'কাঁন্তর গপয়াদার তলবানা - '৮১ 
ভাদ্রের কিস্তির পিয়াদার তলবানা -- ১৩১ 
নৌকা ভাড়া - ১০ 
সদর আমলার পূজার পার্বনী - ৬৫০ 
কাছাঁড়র জমাদার ২ ১০০ 
এ হালশাহানা সস ১০০ 
পাঁচ শরীকের পার্বন' -_ 00 
শ্রীরাম সেন, হেড মুহরি - ১:০০ 
জমীদারের পুরোহিতের ভিক্ষা , - ২০0 
গোমস্তাদের ভিক্ষা শপ ১২০০ 
মৃহুরিদের ভিক্ষা শপ ৩০০ 
বরকল্দাজদিগের দোলে পার্বনী -- ১:০০ 
ডাকটেক্স - ৩:০০ 

৫৪১২ 

চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের পর ভুমি সংক্রান্ত যে সকল আইন প্রবর্তন করা হয়েছে 
তার ফলে পদে পদে প্রজার আঁনম্ট হয়েছে । প্রজার শান্ত প্রাতবারে দুর্বল হয়েছে 
এবং আইনকারক বলবান জাঁমদারেরা বলবাঁদ্ধ করেছেন । এই সমগ্ভত আইন 
কিভাবে প্রজার ৰল হরণ করেছে তার বিশ্লেষণ করে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন £ ) 

“১৮৫২ সালের ৫& আইনের দ্বারা প্রজার ষে কিছ? স্বত্ব ছিল, তাহা লোপ 
কারলেন। এই বাঁধ হইল যে, জমীদার প্রজাকে ষে কোন হারে পাট্টা দিতে 
পারবেন । ইহার অর্থ এই হইল যে, জমীদার যৈ কোন প্রজার নিকট; যে কোন 
হারে খাজনা আদায় কারতে পারবেন িরেকটরেরা* স্বয়ং এই অর্থ করিলেন, 
সূতরাং কৃষককে ভাঁমতে রাখা না রাখা জমীদারের ইচ্ছাধীন হইল ৷ ভূমির সঙ্গে 
কৃষকের কোন সম্বন্ধ রাহল না। কৃষক মজুর হইল। এই তৃতীয় কুগ্রহ। 

১৯৯ 



“এই ১৮১২ সালের & আইন পূর্্বকালের বিখ্যাত “পঞ্ম”। যাঁদ কেহ 
প্রজার সঙ্গ্বস্ব লুটিরা লইতে চাঁহত, মে “পঞ্জম” কারত । এখনও আইন তাই 
আছে, কেবল দে নামাট নই । “রোরেক” কি চমৎকার ব্যাপার, তাহা আমর 
দ্বিতীয় পারচ্ছেদে লিখয়াছ । সন ১৮১২ সালের ৫ আইন ও কোরোকের প্রথম 
আইন নহে । যে বৎসর জমীদার প্রথম ভ্স্বামী হইলেন, সেই বংসর কোরোকের 

আইন প্রথন বিধিবদ্ধ হইল । জমীদার চিরকালই প্রজার ফসল কাঁড়িয়া লইতেন, 
িল্তু ইংরাজেরা প্রথমে সে দস্যবৃত্তকে আইনসঙ্গত কারলেন। অদ্যাপপি এই 

দস্যবৃত্ত আইনসঙ্গত । প্রজাঁদগের এই চতুথ* কপালের দোষ । 
“পরে ১৮১২ সালের ৯৯ আইন ॥ & আইন তদ্দারা আরও স্পটীকৃত হইল । 

িরেক-টরেরা লাখলেন যে, এই আইন অনুসারে জমধদারেরা কাঁদমন প্রজাদগকে 
ও 'নারকের 'ববাদচ্ছলে তাহাদগের পৈতৃক সম্পাত্ত হইতে উচ্ছেদ কারতে 
পারেন। 

“তাহার পর সন ১৮৫১ সাল পর্যন্ত আর কোন ?দকে ছু হইল না। 
১৮৫৯ সালে বিখ্যাত দশ আইনের সান্ট হইল । ইংরাজ কর্তৃক প্রজার উপকারার্থ 
এই প্রথম নিয়ম সংস্থাপন হইল । ১৭৯৩ সালে কর্ণওয়াঁলশ যে অঙ্গীকার 
কারয়াছিলেন, প্রায় ৭০ বৎসর পরে প্রাতঃস্মরণীয় লর্ড কাঁনঙ হইতে প্রথম 
তাহার কঞ্চিতমান্র পুরণ হইল । সেই পুরণ প্রথম, সেই পূরণই শেষ । তাহার 
পর আর কিছু হয় নাই । সন ১৮৬৯.সালের ৮ আইন দশ আইনের অন্হালাঁপ- 
মান । 

“১৮৫১৯ সালের দশ আইনও যে প্রজাঁদগের বশেষ মঙ্গলকর, এমত আমরা 
বাল না। প্রজাদ্িগর যাহা ছিল, তাহা তাহারা আর পাইল না। তাহাঁদগের 
উপর যে সকল অত্যাচার হইয়া থাকে তাহা নিরারণের বিশেষ কোন উপায়, এই 
আইন বা অন্য কোন আইনের দ্বারা হয় নাই । কোরোক-লুটের "বাঁধ সেই 
প্রকারই আছে । বেশীর ভাগ, প্রজার খাজনা বাড়াইরার বিশেষ সুপথ হইয়াছে । 
এই আইনেরই সাহায্যে যাহার হার বেশী করা যাইতে পারে না, বঙ্গদেশে এমত 
কৃষক আত অল্পই আছে ।”১৩ 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, নতুন নতুন ভাম আইন ইত্যাদির ফলে ভারতের 
কৃষক সমাজ [নষ্ঠুর 'নর্ঘতনের শিকার হম্ন । কৃষক সমাজ এর বিরদ্ধে প্রাতিবাদ 
এবং প্রাতরোধ আন্দোলনে সামিল হতে থাকে । শ্রীসংপ্রকাশ রায় তাঁর বিখ্যাত 
“ভারতের কৃঘক বন্রোহ ও গ্রণথতান্মিক সংগ্রাম” গ্রচ্ছাটিতে তার "বস্তৃত পানিচয় 
দিয়েছেন । অস্টাদশ শতাধ্দীর 'দ্বিতীয়পর্ধ থেকে উনাঁবংশ শতাব্দীর ষাটের 
দশক পর্ধ সময় সীমার মধ্যে ঘে সব কৃষক বদ্রোহ সংগ্াাঠত হয়েছিল তার 
সংক্ষিপ্ত তাজিকা নিয়ে প্রদন্ত হে £ 

১] দরল্যাঙ্গী বিচ্রোঘ (১৪৬৩-৮১৪০০) 
বিজ্মেহের ঘটনাস্থল নিহায় ও বন্ধদেশ- গভর্ণর জেনারেল হোন্টিংদই এই 

কৃষক বিদ্রোহরে লব্যাপী বিদ্রোহ নামে অভিহিত করেন । এই বিদ্রোহে তৎকালীন 

00 



সমাজের ত্রাবধ শান্ত সাম্মীলিত হয়েছিল, বিহারের কারিগর ও কৃষক- ধ্বংসপ্রাপ্ত 
মোগল সাম্রাজ্যের সৈন্যবাহনীর ছত্রভঙ্গ অংশ- সন্ন্যাসী ও ফাঁকরের সেই অংশ 
যারা বহার ও বাংলা দেশে চ্ছায়ীভাবে বসবাস করে কৃষকে পাঁরণত হয়োছল। 
সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িত ছিলেন মজনু শাহ? মৃশা শাহ? চেরাগ আল, 
ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরানী । 

২] মোদনীপুরের 'বন্রোহ (১৭৬৬--১৭৮৩ )-- 
মোঁদনীপুর অণ্ুলের বাগ্দী, ঘোড়ুই, খয়রা, মাঝি, চোয়ার প্রমুখ আঁদবাসী 

কৃষকেরা নানা স্থানিক বিদ্রোহের মাধ্যমে ইংরেজ শাসনের প্রাতষ্ঠা অসম্ভব করে 
তুলোছল। 

৩] শন্রপুরার শমসের গাজীর বিদ্রোহ (১৭৬৭) 
দাঁরদ্র, সাহস শমসের গাজীর নেতৃত্বে বাঁটশ শোষণের 'বরুদ্ধে ভ্রপূরার 

রোশনাবাদের কৃষকরা সংগঠিত হয় এবং বিদ্রোহ ঘোষণা করে । 'বি্রোহীরা প্রাচীন 
রাজধানী উদয়পুর আঁধকার করে ও সেখানে স্বাধীন রাজ্য ঘোষণা করে । 

৪) সন্দীপের 'বন্ত্রোহ (১৭৬৯ )- 
সন্দীপের জাঁমদার গোকুল ঘোষাল ও তাঁর পঙ্ঠপোষক বাঁটশ শাসনের 

[বরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করে অত্যাচারিত কৃষকরা । বিদ্রোহ দননে বৃটিশ সৈন্য- 
বাঁহনীর 'নর্মম অত্যাচারেও কৃষকরা স্তব্ধ হয় !ন। 

&] তন্তুবায়দের সংগ্রাম (১৭৭০--১৮৮ 4) 
বৃটিশ শোষণনীত ভারতীয় বস্লীশল্পের চূড়ান্ত বিপর্যয় সৃষ্ট করে। 

পীঁড়ত, লাঞ্চত ও অত্যাচারিত তন্তুবায়রা সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। বিভিন্ন 
অঞ্চলে যে সব তন্ত:বায় নেতৃত্ব গ্রহণ করোছিলেন তাদের মধ্যে বষ্টমূ দাস, বলাই, 
ফকির চাঁদ, লোচন দালাল, কৃষ্চন্দু বড়াল প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য | 

৬] চাকমা বিদ্রোহ (১৭৭৬--১৭৮৭ )-- 
পার্বত্য চট্টগ্রামে চ্যকআ প্রস্ভীত আঁদবাসীরা বাঁটশ শোষণের ।নরদদ্ধে 

শীবন্রোহ ঘোষণা করেছিল । ১৭৭৬ সালে রাজা সের দোলত এবং তাঁর সেনাপাতি 
রাম খাঁর নেততত্বে চাকংমারা প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সের দৌলত খাঁর পত্র 
জানবকৃস খাঁরশ্নতৃত্বে ১৭৮২ সালে দ্বিতীয় বার বিদ্রোহ ঘোষণা করে । পরবতাঁ 
কালে আরো দ"বার চাক-মারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে । 

৭] লবণ শিল্পীদের সংগ্রাম (১৭৮০--১৮০৪ )-- 
বৃটিশ শাসনে লবণ শিল্প 'বিপযণ্তি হয় । বৃটিশ কর্মচারীরা বাংলা দেশের 

গ্রামাঞ্চলে বিনা শুল্কে এবং অবাধে লবণ ব্যবসার আধকার করায়ত্ত করে । ফলে 
লবণের মূল্য বাঁদ্ধ পেতে থাকে । রাজস্বের বাঁম্ধই লবণের মূল্য বাদ্ধর 
প্রধানতম কারণ । ফলে লব কারিগররা অত্যন্ত দদদ্শার মধ্যে পাঁতিত হয়। 
তখন তারা সংঘবদ্ধ হয়ে আদ্দোলন শুরু করে। 

৮] রেশম চাষীর সংগ্রাম (১৭৮০ ১৮০০ )-_ 
রেশম চাষা এবং রেশম শ্রামকরা ইংরাজ আমলে নানাভাবে শো ষত হাচ্ছল। 
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বহু চাষার ও নাগাউর কোম্পানীর কাজ পাঁরত্যাগ করে গ্রাম থেকে পলায়ন করে । 
কোম্পানীর অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার জন্য নাগাউররা তাদের বদ্ধাঙ্গলটা 
কেটে ফেলত, রেশম চাষীদের একাংশ সন্্যাসা গবদ্রোহেও যোগদান করোছল । 

৯] আঁফিং চাষীদের প্রাতরোধ সংগ্রাম (১৭৮০--৯৩ )- 
আফিংএর ব্যবসা লাভজনক হওয়ায় ইংরেজরা এই ব্যবসার একচেটিয়া 

লাভের জন্য অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠেছিল । ইংরেজ ব্যবসায়দের একচোঁটয়া 
দালালরা বাংলার আফং চাষাঁদের কাছ থেকে বলপূর্বক অত্যন্ত সন্তা মূল্যে 
আফং কনত এবং ইংরেজ ব্যবসায়ীদের কাছে বাক করত ৷ এরকম শোষণ ও 
উৎপাঁড়ন থেকে অব্যাহাতি লাভের জন্য আ'ফিং চাষীরা প্রাতরোধ সংগ্রামে সাঁমল 
হয়। 

১০] রংপুরের বিদ্রোহ (১০৬৩) 
দিনাজপুরের কুখ্যাত ইজারাদার দেবী সিংহের অবর্ণনীয় শোষণ ও 

উৎপাঁডনের ফলে দীর্ঘকাল ধরে কৃষকদের মনে ক্রোধ ও ক্ষোভ ধূমাঁয়ত হচ্ছিল । 
১৭৮৩ সালে সমগ্র উত্তরবঙ্গ জুড়ে কৃষকেরা দেবা সিংহের উৎপাঁড়নের বিরদ্ধে 
[বিদ্রোহ ঘোষণা করে। দেবী সিংহকে আশ্রয় দিতে এগিযে আসেন ইংরেজ 
শাসকেরা । বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর সম্মুখেও বিদ্রোহী কৃষকেরা মাথা নত 
করো ন। 

১১] বাঁরভূমের গণবিদ্বোহ (১৭৮৫--৮৬ ) 
ছিয়ান্তরের মন্বত্তরের আঘাত বীরভূম জেলার কৃষকদের উপরেও গভীরভাবে 

পড়োছল। কৃষকদের আবেদনে কর্ণপাত না করে বাঁটিশ শাসকেরা রাজুদ্ব 
সংগ্রহে তৎপর হয়ে ওঠে । ফলে বীরভূমে গণ্ণাবদ্রোহের সূত্রপাত হয়, কোনকোন 
স্থানে সশস্নুভাবে তারা বিঘোহ ঘোষণা করেছিল । 

১২] বাঁরভূ্ম বাঁকুড়াব বিদ্রোহ € ১৭৮৯-_৯১)__ 
বাঁটশ শাসন এবং আগ্ালক জামদার গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বীরভূম ও বাকুড়ার 

কৃষকেরা সশচ্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় । প্রায় তিন বংসরকাল কৃষকেরা সংশ্লিষ্ট 
অঞ্চলে বাঁটশ শাসন ন্যবস্থাকে নিশ্চল করে দিয়োছল। 

১৩] বাখরগঞ্জের সুবয়নাঁদয়া বিদ্বোহ (১৭১২ )-- 
ইংরেজদের শোষণ ও শাসনে সহচর জমিদার গোষ্ঠীর লু্ঠন ও উৎপাঁড়নের 

বিরুদ্ধে বাখরগঞ্জের কৃষকেরা বোলাকি শাহের নেতত্ব ব্যাপক বিদ্রোহে সামিল 
হয়োছল । 

১৪] মৌোঁদনীপুরের নায়েক বিদ্রোহ (১৮০৬--১৮১৬ )- 
নায়েক সম্প্রদায় চোয়াড়দের সমগোত্রীয় । এরা চাষবাস করে জীবকা 'নর্বাহ 

করত এবং প্রয়োজন হলে রাজার অধাঁনে পাইক-বরকন্দাজের কাজ করত । 
ইংরেজরা নায়েকদের জায়গ্ণ্র জাঁম বাজেয়াপ্ত করে। সংকটগ্রপ্ত নায়েকরা অচল 
1সংহের নেতত্বে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে । 

১৫] ময়মনাসংহের কৃষক বিদ্রোহ (১৮১২ )_ 
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জমিদার গোম্ঠীর সঙ্গে লর্ড কর্নওয়ালসের দশশালা বন্দোবস্তের ফলে 
ময়মনাঁসংহের কৃষকের জীবনে ভয়ঙ্কর বিপর্যয় নেমে আসে । ময়মনাসংহ 
রা কাপাঁকি স্থানকে কেন্দ্র করে সমগ্র পরগণায় বিদ্রোহের আগুন জ্বলে 
ওতে | 

৯৬] ময়মনাসংহের পাগলপন্হীদের বিদ্রোহ ! ১৮২৫৬--২৭ )- 
পাগলপন্হ ধর্ম বাউল ধর্মের নামান্তর । জাঁমদ্রারদোষ্তীর অত্যাচারের 

ফলেই গাড়োরা স্বধর্ম পাঁরত্যাগ করে এই ধর্ম গ্রহণ করে৷ ছাপাতির গাড়ো 
রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা নিত্ফল হবার পর বাটশ শাসকগোষ্ঠীর সহায়তায় 
জামদারেরা চূড়ান্ত অত্যাচার শুরু করে। তখন সমগ্র গাড়ো জাত এই 
উৎপীডনের বিরুদ্ধে বিদ্বোহ ঘোষণা করে এবং সের্পুর শহরকে কেন্দ্র করে এক 
নতুন গাড়ো রাজ্য স্থাপন করে । 

১] ওয়াহাবী বদ্ধোহ (১৮৩১) 
নীলকর ও জাঁমদারগোষ্ঠীর অত্যাচার এই বিদ্রোহের মূল কারণ। এই 

বিদ্রোহের নায়ক তিতুমীর । ওযাহাবী [বদ্রোহের ধমাঁয় বৈশিষ্ট্য থাকলেও 
রাজনোতক ও অর্থনোতিক বৈশিষ্ট্যও কম গুরুত্বপূর্ণ নয় । অত্যাচারী জামদার 
কৃ্ধদেব রায়ের বাসম্থান আকুমণ ও আধকার করার পর তিতুমীর সরাসার বৃটিশ 
শাসনের বিরদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে । ইংরেজ ও জামদারদের 'মালত বাহনী 
[তিতুমীরের হাতে পরাজিত হয় । গভর্ণর জেনারেল তখন 'তিতুমীরের শান্তকে 
পয:দস্ছু করার জন্য এক বিশাল বাহিনণ ট্ররণ করে। 

১৮] ফরাজী বিদ্রোহ (১৪৩৮-৪৭)- 
ফাঁরদপুরের ফরাজীরা মূলত একটি ধর্ম সম্প্রদায় । শরিয়তুল্লা এবং তাঁর পত্র 

মহম্মদ মহসীন ফরাজী ধর্মমতের প্রবস্তা ছিলেন । শরিয়তুল্লার নেতত্বে কৃষকেরা 
জাঁমদারী শোষণ ও উৎপাঁডনের 'বরুদ্ধে এক্যবদ্ধ হয়ে ওঠে । ভাত সমন্মন্ত 
জাঁমদাবেরা এর বরহদ্ধে প্রাতকারের চেষ্টা করে। শারয়তুল্লার মৃত্যুর পর তার 
পুর মহমম্দ মহসীন জাঁমদারী শোষণ 'াবদেশী ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদে করে 
স্বাধীন, রাজ্য পাঁরকল্পনা করেন । স্বাভাবকভাবে ইংরেজরা জাঁমদ।রদের 
পক্ষ গ্রহণ করে । গ্বটিশবাহন? বিছ্রোহণী কৃষকদের উপর অত্যাচার চালায় এবং 
মহমম্দ মহসানকে গ্রেপ্তার করে । 

১৯] ন্রিপুরার কৃষক বিদ্রোহ (১৮৪৪-৯০ ) 'ৃন্রপুরার 'তপ্রা, জমাঁদয়া, 
কুকি, 'রয়াং হালাম প্রভৃতি আদিবাসী কৃষকেরা সামন্ততান্রিক ও বৈদেশিকু 
শোষণের বির,দ্ধে নানা সসয় বিদ্রোহ ঘোষণা করোছল । 

২০] সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৬৫-৫৭ -_জীমদারী শোষণ ও উংপশড়নে 
আঁতম্ট হয়ে সাঁওতালরা অবশেষে দ্রোহ ঘোষণা করে । সাঁওতাল উপজাতির্ 
এই ব্যাপক বিদ্রোহ বাংলাদেশের বীরভম, মাঁ্শদাবাদ এবং বিহারের ভাগলপর্ 
ও ছোটনাগপ-র প্রভীত অণ্ুলের কৃষকদের সাকুয় সমর্থন লাভ করোছল । ১৮৫৪ 
সালে এই বিদ্রোহের সূত্রপাত ঘটে এবং পরবতর্ধ বংসর ব্যাপকভাবে এই 'বিদ্বোহ 
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বিস্তারত হয় সদ ও কানুর নেতৃত্বে। সাঁওতাল বিদ্রোহের আঘাতে বিহারের 
"কাটি অংশ এবং বাংলাদেশের বারভ্ম, বাঁকুড়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার বৃহং 
তঞ্চলের ইংরেজ শাসন অচল হয়ে পড়ে । সাঁওতাল বিদ্রোহ দমনের জন্য ১৮৫৫ 
সালের নভেম্বর মাসে কৃঁটিশ শাসক সামারক আইন ঘোষণা করে । 

২১] সিপাহী বিদ্রোহ ও নীল বিদ্রোহ--স্বতন্ দুটি অধ্যায়ে এ সম্পর্কে 
আমরা আলোচনা করোঁছ।১৪ 

তুই 
এবার আমরা বাঙালী ব্াদ্ধজীবীদের রায়ত চেতনা এবং কৃষক বিদ্রোহে 

তাঁদের ভূমিকা সম্পকে" আলোচনা করব। 
সাম্প্রীতিককালের একদল গবেষক বাঙালী বং"দ্ধজীবশদের চূড়ান্ত সুবিধাবাদী, 

আতমস€খান:সন্ধানণ এবং একাত্নুভাবে জন িবরোধাঁ বলে 'চাহত করতে চেয়েছেন । 
তাঁদের মতে উনিশ শতকের নবজাগরণ আসলে তথাকাঁথত ভদ্রুলোকেদেরই 
ব্যাপার । ভদ্রলোকেদের সংজ্ঞা তরা এইভাবে দিয়েছেন £ 

“অর্থ নৌতিকভাবে শোষক এবং রাজনৈতিকভাবে আক্রমণাতমক দল ।” 
একজন 'বদেশণী গবেষক শূ্ুভাবে ৰলতে চেয়েছেন যে, এইসব ভদ্রলোকেরা 

সদাসব্দাই রজেনোতিক স্াবধালাভের জন্য চোঁন্টত ছিলেন এবং কৃষকদের আরো 
তীব্রভাবে শোষণ করার স্বাধীনতা প্রত্যাশা,.করতেন। এদের চেয়ে বরং বৃটিশ 
শাসকেরা অনেক বেশন কৃষক দরদী ছিলেন ।১৫ 

বঁটিশ শাসকদের কৃষক দরদের স্বরূপ আমরা পূর্বেই দেখোছ ৷ বাংলা 
দেশের কৃষক 'বিদ্রোহগাল স্পন্টভাবেই প্রামাণ করে দেয় যে, দেশীয় কাঁষাশল্পের 
ধবধসের মূল কারণ বৃটিশ অপশাসন |, এই অপশাসনের ফলেই বাংলাদেশ তথা 
ভারতবর্ষে বারংবার দাভক্ষের প্রাদভভাব ঘটে। সখারাম গণেশ দেউসকর 
বাঁটশ আমলে ভারতবর্ষের 'বাঁভন্ন অণ্চলে যে সর দুর্ভিক্ষ ঘটে তার মমন্তুদ 
বর্ণনা দিয়েছেন ।৯৬ দুঁভক্ষের কালান;ক্রামক তালিকাটা এইরকম £ 

কাল স্থান ও বর্ণনা , কডরণ ও মত্যুসংখ্যা 
৯৭৬৯-৭০ “ছয়ান্তরের মন্বস্তর' বহার ও বঙ্গদেশ ইংরেজ বাঁণকদের খাদ্য 

শস্যের ব্যবসা, অনাবৃজ্ট, 
বঙ্দেশে এক কোটি ও 

বহারে' !ন্রশ লক্ষাধিক 

নর-নারীর মৃত্যু ৷ 
১৭৮৩ মাদ্রাজ ও বোম্বাই মৃত্যুসংখ্যা অজ্ঞাত 
১৭৮৪ উত্তর ভারত এ 
১৭১৯২ মাদ্রাজ, হায়দরাবাদ, বোম্বাই, দাঁক্ষণাত্য এ 

গুজরাট ও মারবাড় 

0৪ 



কাল স্থান ও বর্ণনা কারণ ও মৃত্যুসংখ্যা, 
১৮০২ বোদ্বাই মৃত্যুসংখ্যা অগাঁণত 
১৮০৩-৪ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও রাজ- অজ্ঞাত 

পুতানা 
১৮০৫-৭ মাদাজ মত্যুসংখ্যা বিপুল 
১৮১১-১৪ এ সামান্য 
১৪২২-১৩ রাজপতানা ও পাঞ্জাব বিশ লক্ষাধক 
১৮২৩ মাদ্বাজ [বপহল সংখ্যা 
১১২৪-২৫ বোদ্বাই, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ অজ্ঞাত 
১৮৩৩-৩৫ মাদ্রাজের উত্তরাঞ্চল ও বোদ্বাই অগ্াঁণত 
১৮৩৭-৩৮ উত্তর ভারত দশ লক্ষাধিক 
১৮৫৪ মাদ্রাজ ৃ অন্ঞাত 
১৮৬০-৬১ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাব প্রাচ লক্ষ 

যথারমে ১ লক্ষ ৩০. 
১৮৬৫-৬৬ উীঁডধ্যার ছয়াঁট জেলা, বিহার, উত্তরবঙ্গ হাজার, ১ লক্ষ ৩৫ 

ও মাদাজ হাজার, ৪ লক্ষ ৫০ হাজার 

উনাবংশ শতাব্দীতে বশ শাসকেরা কিছ কিছ: ভুঁম সংস্কার করার 
চেষ্টা করেছিল । কিন্তু এর পেছনে বাস্তরৈকপক্ষে কৃষকদের প্রীতি সত্যকার কোন 
দরদ ছিল না। ভুমি সংস্কারের উংসে ছিল সাগ্রাজাগত স্বাথ। চিরঙ্ছায়ী 
বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে সরকারী মহলেই ভিন্ন মত শোনা যাচ্ছিল এ কথা সত্য । 
অর্থনীতিগতভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাঁটশ শাসকদের পক্ষে আর ততটা 
সহীবধাজনক ছিল না-_ 
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উপয-পাঁর টাক্সের বোঝা চাঁপয়ে বৃটিশ শাসকেরা দেশের সাধারণ মানুষের 
জীবনকে আতথ্ট করোছল। আপাতদর্ণষ্টতে যে সব বাঁটশ আফসার জাঁমদার 
বিরোধী ছিলেন তাঁরাও কিন্তু ক্রমাগত টাক্সের বোঝা চাপানোর ব্যাপারে অত্যন্ত 
উৎসাহ ছিলেন। জর্জ ক্যাম্পবেলের আত্স্মৃতি থেকে তার চমৎকার নাজর 

১১৬৫, 



পাওয়া যাবে। তাছাড়া শাসনতান্তিক দক থেকে জাঁমদারণ ব্যবস্থা পূর্বের যত 
লাভজনক ছিল না। আগে জমিদারদের কাছ থেকে বৃটিশ সরকার যে সামাজিক 
সমর্থন লাভ করতেন বর্তমানে তাও পর্যাপ্ত বলে মনে হ'ল না। সেজন্য 
বাঁটশ শাসক অন্য অন্য গ্রাম্য শোষকদের দলে টানতে চাইলেন । জর্জ 
ক্যাম্পবেল তাঁর আতস্মাতিতে িখেছেন__ 
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সুতরাং বাঁটশ শাসকের কৃষকদরদের ব্যাপারাঁট এক অক্ভুত কল্পনামান্র। 
ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালী ব্দাদ্ধজীবীরা সীমাবদ্ধতা সত্বেও রায়ত ভাবনা এবং 
রায়তদের আন্দোলনে নতুনমান্রা যোগ করতে পেরোছিলেন । পোষাকে-আশাকে, 
শিক্ষায় ও আচরণে কৃষকদের সঙ্গে তাঁদের সংদুস্তর পার্থক্য ছিল। তবে এদের 
মধ্যে অনেকের সঙ্গে গ্রামের কৃষকদের যোগাযোগ ছিল জাঁম-জমার মাধ্যমে । এরা 
অনুভব করোছিলেন সামাজিক পুনজাগরণের ক্ষেত্রে কষক সমাজ একটা গুরুত্বপূর্ণ 
শীস্ত। নরহার কাঁবরাজের মতে এই সমন্ত 'শাক্ষিত বদ্ধিজীবীরাই বুজোয়া 
জাতীয়তাবাদী দ্াঘ্টকোণ থেকে কৃষক ও কৃাঁষ সমস্যার প্রশ্ন উত্থাপন করেন । 
[রকাে, শিশ্মাণ্ড, ম্যালথাস- এবং মিল প্রমুখের খাজনাতত্ব এদের উপর 
গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করোছিল। ফ্রান্স, প্রাশয়া, জা এবং 
অন্যান্য ইউরোপায় দেশগহীলর কাঁষ সংস্কারের দ্বারাও এরা প্রভাবিত হয়োছলেন । 
এই দৃষ্টকোণ থেকেই তাঁরা আমাদের দেশের কৃষকদের 'বক্ষোভকে [বিচার করে 
, দেখার চেষ্টা করেছিলেন ।৯৯ 

ইংরেজী শিক্ষিত ব্যাদ্ধজীবীদের ছ্বিধা দোদল্যমানতা অবশ্যই স্বীকার্থ । 
সঠিক শ্রেণীচেতনায় এ রা উদ্বুদ্ধ ছিলেন না। যে নীতি এরা প্রচার করতেন 
তার সঙ্গে বাস্তব প্রয়োগের ঠবরাট ব্যবধান ছল । নরহরি কাবরাজ িখেছেন_ 
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মধ্যাবন্ত বাদ্ধিজীবীদের রায়ত ভাবনার অবমূল্যায়ন না করেও বলা যারযে, 
এই ভাবনা কোন মৌলক কষ সংস্কারের ব্যাপারে উৎসাহী ছিল না। 

সেন্সার আফসার শ্লীঅশোক 'িন্র মন্তব্য করেছেন-__ 
“ভারতের ব্াদ্ধজীবশরা যে নবযুগের অভ্যুদয়কে রনাসান্স বলিয়া 

২০৬ 



আঁভনন্দন জানাইলেন গ্রামের উপর তাহার পাঁরণাম হইল দুঃখজনক । গ্রামে 
নৃতন মধ্যশ্রেণী গজাইয়া উঠিয়াছিল আধকাংশ ক্ষেত্রে জামর উপর কারেমী স্বত্ব 
প্রতিষ্ঠা কাঁরয়া, গ্রাম্য মহাজনবাত্ত হইতে উচ্চহারে খাজনা এবং র্মবর্ধমানভাবে 
ভাগচাফী ও কীঁষশ্রীমক নিষুন্ত করিয়া, কীষির উন্নাত হইতে নহে কীষিকার্ষের 
বিস্তার অথবা কৃষির সুষ্ঠু তারক কার্য দ্বারাও নহে । অত্যধিক খাজনা; 
আবোয়ার এবং ঘাতক-মহাজন সম্বন্ধ প্রভতির ভিতর 'দিয়া ভামস্বত্বের আঁধকারাঁ 
ব্যান্ত এবং প্রকৃত চাষা এই দুইয়ের মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যে ব্যবধান ও বিরোধ 
সৃষ্ট করিয়াছিল, তাহার ফলে মাঠে নামিয়া বৌদু-বৃন্টিতে চাষের জন্য পারশ্রম 
করা মধ্য শ্রেণীর নিকট ঘৃণ্য কার্য হইয়া উাঠল। প্রকৃত চাষী এবং ভাাম 
স্বত্যাধকারীর মধ্যে ব্যবধান বাঁড়য়া গেল, তাহাদের মধ্যে সৃঁণ্ট হইল শোষক ও 

শোষতের সম্বন্ধ, চুন্ত ও সহযোগিতার সম্বন্ধ নয় । ভম্যাধকারীরা চাষীর 
মনোবাঞ্ছা পূরণের পথে বাধ্য হইয়া দাঁড়াইল। চাষাঁকে দাবাইয়া রাখাই হইল 
ভূম্যাধকারীগণের স্বার্থ রক্ষার পথ । এইভাত্রব ভাগচাষী আর কাঁষ শ্রীমকের 
আত্মরক্ষার সংগ্রাম শোষিত গ্রামকে দাঁড় করাইল শোষক শহরের বিরদ্ধে, গ্রামের 

মধ্যশ্রেণী সেই সংগ্রামরত গ্রামকে বরণ কাঁরল শন্লুভাবে ।”২ ১ 

শ্রীমত্র আরো বলেছেন-_- 
“লক্ষ লক্ষ কৃষকের লুণ্ঠিত সম্পদে ধনবান এই ভস্বাঁম শ্রেণীই শহরে লইয়া 

আসল সাংস্কীতিক নবজাগরণ । তাহাদের মুখপান্ত্র ছিলেন “রাজা, রামমোহন 

রায় । এই নবজাগরণকে অনেক সময়" ভ্রমবশত শীরনাসান্প' বলা হইয়া থাকে | 

[ষ শ্রেণীর লোক ইহা হইতে লাভবান হইয়াছিল তাহারাই আদর কাঁরয়া ইহাব 

নাম দিরাছিল ণরনাসান্স । যে শ্রেণীর মধ্যে এই জাগরণ দেখা 'দিয়াঁছল, 

তাহারই অনপনের ছাপ ছিল এই তথাকাঁথত পরনাসান্সে । এই জাগরণ 
আ'সয়াছল প্রধানত শহরে এবং ঝোণ্টঙ্ক খাহাদের পরজীবী (18:85106 ) বালয়া 

আভাহত করিয়াছেন, সেই ভ্স্বামী শ্রেণর মধ্যেই ইহা ছিল সীমাবদ্ধ । এই 
মৃত্সাদ্দ জামদার গোম্টাঁর অন্তরের কামনা ছিল গ্রাম হইতে দূরবত শহরে 

বাঁসয়া শাসক গোম্ঠীর গৌণ অংশীদার হওয়া । ইহা ছিল শরনাসান্সে'র, একাট 

উল্লেখযোগ্য বোশ্ষ্ট্যি এবং এই বৈুশস্ট্যাট পারণাঁত লাভ কারয়াছল শাসক- 

গোম্ঠণর সাঁহত উত্ত পরজীবী জমিদার শ্রেণী ও ইংরেজ বাঁণকগণের মুৎস্যাদ্দির 

মৈ্লীর ভিতর দিয়া । এই ণরনাসান্স' আন্দোলন দেশের গ্রামীণ অর্থনীতিকে 

আদৌ স্পশ€ বা প্রভাবান্বিত করিতে পারে নাই। প্রকৃতপক্ষে কাঁতপর শহর 

ব্যতগত বিশাল ধঙ্গদেশের কোন আন্তিত্বইই ছিল না এই শরনাসান্সের' নিকট কেবল 

১৮০ খবষ্টাব্দের পরে, কৃষক বিদ্রোহের এক বিরাট যুগের অবসানেঃ ১৮৫৯ 

খম্ধাব্দের বঙ্গীয় ভূমি সংক্রান্ত আইন” ৯৮৮০-৮১ খশীঘ্টাব্দের দুভিক্ষি তদস্ত- 

কাঁমাটির রিপোর্টে এবং ১৫৮৫ খুইম্টাব্দের বিঙ্গীয়-প্রজাস্বত্ব-আইন' আব্ভ্ত 

হইবার পরেই কাঁতপয় গ্রাম শহরের পরনাসান্সে'র দি আকর্ষণ কারতে সক্ষম 

হইয়াছিল ।”২২ 

২0৭ 



বাঙালী বুদ্ধিত্বীবীদের রায়ত ভাবনার মৃলসূত্রগুলি £ 
[১] রামমোহন রায় 

রামমোহন চিরদ্থায়ণ বন্দোবষ্তাকে সমর্থন করেছিলেন । সিলেক্ট কাঁমাটর 
সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে তিনি বলোছিলেন যে, চিরস্ায়ী বন্দোবন্তের মূল লক্ষ্য 
হ'ল--- 

(ক। ভুঁম-রাজস্ব সংগ্রহের ব্যবস্থা সুগম করা, 
(খ) জঁমদার মাঁলকদের জঁমর উন্নাত-সাধনের 'নামত্ত উৎসাহ দান, 
(গ) ভুঁম-রাজস্ব নির্ধারণের আনশ্চয়তা থেকে ভুষ্বামীবর্গকে রক্ষা করা । 
শচরস্থায়ণ বান্দোবন্তের সমর্থক হলেও রামমোহন কিন্তু রায়তদের দুঃখদরদশার 

কথা ভেবেছিলেন । 
বকেয়া খাজনা আদায়ের জন্য জামদাররা যেভাবে রায়তদের উৎপাঁড়ন করে 

তা তাঁর দৃঘ্টি এাঁড়য়ে যায়ান। চিরস্থায়ী জাঁমখাজনার সাবিধাটুকু রায়তদের 
ভোগ করতে দেওয়ায় ওঁচত্য সম্পকেও [তিনি বন্তব্য রেখেছেন । তাঁর মতে 
জাঁমতে তিন পক্ষের 'নার্দম্ট আধকার আছে-__ 

(ক) জাঁম চাষকারী রায়তদের অধিকার, 

(খা সবরক্ষাকারী আভভাবকদের আঁধকার, 
(গ) স্থানীয় আভভাবক জাঁমদারদের আঁধকার | 
চিরচ্থায় বন্দোবস্তের সমর্থক হলেও রামমোহন 'কন্তু তার একেবারে অন্ধ 

সমথ'ক ছিলেন না। [সিলেকট কাঁমাঁটর প্রশ্নাবলীর উত্তবে তান বলোঁছলেন ষে, 
যাঁদও িবন্থারণী বড প্রবর্তনের সমর প্রত্যাশা করা হয়েছিল ৪ ভুস্বামীবর্গ 
ভ্ম রাজদ্বের এ ভাগমান্ধ আপন অংশর্পে রাখবে তথাপি বাস্তবক্ষেত্রে তারা 
সরকার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রায়তকে উৎপড়ন করে খাজনার বদ্ধ ঘাঁটয়ে বার্ধত 
অর্থ আতম়পাং বরে । রামমোহন বলোঁছলেন যে. সমস্ত রকমের রায়তদের সমস্ত 
আঁধকার পদদাঁলত করে ভ্ঙ্বামী বর্গ খাজনা বাদ্ধ করেছে, অন্যাদকে জাম ও 
কাঁষর 'িন্দ-মান্র উন্নাত সাধন করে নি । চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বলে খুদখান্ত? 
প্রজাদের বিশেষ সংরক্ষণকে অগ্রাহ্য করেছিল আঁমদারেরা । রামমোহন বলোছলেন 

যে, চিরস্থায়শ বন্দোবস্ত অনুযায়ী ভ্স্বামী বর্গ প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা 
যথেচ্ছ বাঁড়য়ে নিতে পারে, তারা কিন্তু সরকারকে 'নার্ন্ট ভ্যাম-রাজস্ব দিয়েই, 
রেহাই পায় । ভঙ্বামী পাঁতিত জাঁমকে কৃযিযোগ্য করে প্রজা বাঁপয়ে তার আয় 
বুড়াতে পারে--সেক্ষেন্রে কিন্তু সরকার বা প্রজা কারোই কোন লাভ নেই ।২৩ 

[২] রামলোচন ঘোষ__ 
১৮৩৬ সালে বৃটিশ সরকার খাজনামনুস্ত জাম পুনগ্রহণের কথা ঘোষণা 

করে। সরকারের এই ঘোষণায় ভড্স্বামীবর্গ প্রীতবাদে মুখর হয়ে ওঠে। 
রামলোচন 1কন্তু এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান 

“চ18 00811) ০0110519010 ৪৪ 0080 0126 101) 22001170218, 

46062000696 00 2, 18166 6667) 010. 0096 :660179 6012005 01061 160৮ 
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11661810055 506300 17056 01 61061 0906 01 006 81801908080) ০01 

01761 0651168, 735 1510 0080 006. (0৬610509109 1:68701071901012 

0: 07686 191505 ০7710 60106 01)6 22810100215 00 0880 20700 (01 

1655৮ 052810800০৪ (1021 11521110000 2৪ 9/৩]] 25 0০ ৪.০০1216 

ভ০9103.%২ ৪ 

রামলোচন জাঁমদারদের আলস্যেরও তীব্র সমালোচনা করেছিলেন । তান 
মন্তবা করোছিলেন যে, জাঁমদারদের আরামীপ্রয়তা ও আলস্যের ফলেই এদেশে 
বৃটিশ শোষণপ্রীরুয়া এত তাঁর হতে পেরেছে । 

[৩] বাঁসককৃষণ মাল্পক__ 
রায়তদের আঁধকার রক্ষার ব্যাপারে রসিকবৃঞ্চ মাল্লক তর সচেতনতার পাঁরচয় 

দিয়েছেন ৷ চরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে আইনগত এমন অনেক ফাঁক 'ছিল যার 
ফলে রায়তদের আঁধকার ক্ষুণ্ন হ'ত। রাঁসককৃষ্ণ মাল্পক এ সম্পকে" লিখেছেন-__ 

“106 106-1232156100 ৪2601517021 110: 120581, 0100081) 17217178109 

001000160 2100 26010 জ০]1 ৮5101) 10106 10250 1001156 10091799016, 
2255 1 00056 006706 0£ %1911705 0616 005 218 01060001019] ৪ 50210. 

060220 21) 16661 176£1606 ০1 (106 11217501006 19001010101 

0198825.%২ ৫ 

রসিকর্ণ রায়তদের দ-গণতির চন্ও তুলে ধরেছেন-_ 
প্0)০ (50৬6101010061)00 11701006105 0 06100917000 2. ০61:8117 

9০0 196105 006 22817517021 815. 167)006150 5601112 26811737210 

11101167 210010201)17)61)6 000010 01)611 101:0905১ 51011201052 090: 

12700161 15 801]1 1০106 21) 80150210105 70510101: চ20]9 16£970 10 

115 106105, ড010101 2165 5/1001]$ ৩2196170611 00011) 0106 81105 

ভ/1]] 01 1015 5007961801%২৩৬ 

[৪] ইয়ংবেঙ্গল সম্প্দায় ও দাঁক্ষণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় 
ইয়ংবেঙ্গল সম্প্রদায়ের মুখপন্ত্র “বেঙ্গল স্পেকটেটর' পান্রকায় কষ মস্যাব 

প্রশ্ঈগাঁল গরুছ্ের সঙ্গে উত্থাপন করা হয়। এই পান্রকায় িরস্থায়ন বন্দোবন্তের 
তর সমালোচনা বরা হয়। বলা হয় যে, বাংলাদেশের কৃষকেরা দ:ই ধরণের 
শোষণের গিকার, প্রথমতঃ জঁমদার্রা তাদের শোষণ করে, দ্বিতীয়তঃ বৃটিশ 
আইনের ফলেও তারা শোষত হয়। এদের এক মহখপান্র দাঁক্ষণারঞ্জন 
মহখোপাধ্যায়" এক সাপ্তাহক সভায় বন্ততা প্রসঙ্গে বলেন যে, বটিশ আমলেই 
কৃষক ভূমির আঁধকার হারায় । অন্য একট ভভায় দঃক্ষণারঞ্জন মন্তব্য করেন যে, 
মধ্য স্বতৃভোগীরা কৃষকদের স্বাথের প্রাতকুল। 

“বেঙ্গল স্পেকটেটর" পাঁন্রকায় কৃষবদের অবর্ণনীয় দ-দর্শার চিন্রও তুলে ধরা হয় । 
দেনার দায়ে মালপন্র ক্লোক- বরার যে আইন বৃটিশ সরকার প্রবত্তন করে তারও 
তীব্র সমালোচনা পান্রকাটিতে বরা হয়। কৃষবদের সংঘবদ্ধ হয়ে অত্যাচারের 

*২০৯১ 
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বিরুদ্ধে ধর্মঘট" করার অন:প্রেরণাও এই পান্রকায় দেওয়া হয় । কৃষক জনসাধারণের 
স্বার্থ রক্ষার্থে আন্দোলন পাঁরচালনার কথাও ইয়ংবেঙ্গল সম্প্রদায় চিন্তা করে। 
বালখানার এক সাপ্তাহিক সভায় সর্ব সম্মাতিক্রমে সিদ্ধান্ত করা হয়-_ 

৮70780 2. 50100010056 06 60102960 01: 0156 561:1005 5010510019- 

000 06 0116০ ০1501755 015001015600101) 1060৮660010 77610015087 280 

0০ 15০0, 2০ 00 9261. 6ড1061806 01) 01১6 56806 ০0£ 10011 0210168 
ভা) ৪. 5167 00 006 12560120102 016 0890 08018101051 9590210) 

ভ/1)101) 90 10196 8100 80 1910191]15 2896০. 

[&] প্যারাচাঁদ 'মন্তর_ 
প্যারাচাঁদ তীব্রভাবে রায়তদের পক্ষ অবলম্বন করোছলেন । ডঃ 'বমানাবহারী 

মজুমদারের অনুমান, বেঙ্গল স্পেকটেটর পান্রকার যেসব প্রবন্ধে কৃষকদের দুঃখ 
দারদ্য ও সমস্যার আলোচনা করা হয়েছে সেগ্াল আধকাংশই প্যারীচাঁদের 
রচনা ।২৮ এই প্রসঙ্গে তার ৭105 222091061 2150 6১০ [২৮০০ প্রবজ্ধাট 

উল্লেখযোগ্য ।২৯ 
প্যারীচাঁদ দেশের কৃষকদের সমস্ত দুর্গাতর কারণ হিসাবে চিরস্থায়ী 

বন্দোবন্তকেই দায়ী করেন-__ 
“[182180108115 10126 08515 06 02 09100091920 9০00]61006180 

€1)০ £1810816 5010520001)065 ০৫ 0102 57010-1660175 859060১ 250 

01067691165 06 006 021010812 81581)6 010100 0116 0198.01150080106 01 

09০ 10210715005 02100108005 27০66 01 006 15081591917)1 5550502, 60৩ 
10000816100 ০0: 01062 22001209811, 2180 3101 2৬83১ 09০ 00168৪- 

5015 06 006 25910113091 01 1515 9:66) [10০ 0009 £010618] 11- 

21760161805 2180 202005 06 0106 6,00011)15020152 20010021028, 06 

ড10821105 06 0196 1001111506118] 000152159 00০ 06650015618855 ০৫ 6176 

801০০05০ 12১ 03০ 1080 10861076107০2 ০6 (865 0010 1০99] 
[0০9০০01765) 00৪ 20036৪ ০0 0106 [06090 100 721319.00 [২65019- 

60135, 210 6106 51210105016 00285 [15018 018176215,/৩০ 

এইসব অত্যাচারের হাত থেকে কৃষককে রক্ষা করার উপরে তিনি জোর দেন । 
কৃষককে রক্ষার দট উপায়ের কথা তান উল্লেখ করেন। প্রথমতঃ বিচার বিভাগের 
ক্ষেত্রে দালল পন্াদ লিখনের কাগজের উপর আরোপিত কর উচ্ছেদ করতে হবে ; 
গ্বিতীম্নতঃ গ্রাম পণ্চায়েতের পুনঃ প্রবর্তন করতে হবে | কৃষকদের 'শক্ষার উপরেও 

1তান গুরুত্ব আরোপ করেন। এক্সন্যই তান সরকারের কাছে আবেদন জানান 
যে, সমপ্ত স্কুল এবং কলেজে মাতৃভাষা শিক্ষা এবং কাঁষ শিক্ষা বিশ্তুত করা 
হোক। 

সমকালীন পর্রপান্রকাতেও কৃষকদের দর্দশা, কাঁষ সমস্যা ইত্যাদ সম্পকে 
নানা গববরণ থাকত । বাংলা সংবাদপন্র জামদারদের অত্যাচারের কথা নিঃসংকোচে 
[বিবৃত করত ॥ কয়েকাঁট দস্টান্ত উল্লেখ করাছ-_- 
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[১] “গবর্ণমেপ্টের নিয়মিত রাজস্ব প্রদান করিয়া কেবল জমীদারেরাই 
ভূমির উৎপন্নের লাভাংশ ভোগ কাঁরয়া থাকেন এমত নহে, জমীদারাঁদগের অধীনে 
যে সমস্ত তালুকদার ও পত্তীনদার, দরপর্তনদার, ইজারাদার প্ররভীতি আছেন, 
তাঁহারা কৃষকের শ্রমোৎপাঁদত দ্রব্যাদর প্রীত আপনাপন সৃখসেবা ও সংসারষাত্রা 
নির্বাহ করণের সম্যক নির্ভর করিয়া থাকেন অর্থাৎ কৃষকাঁদগকে আপনাপন 
শ্রমাজত ধন দয়া এই সকল লোকেরও পরষ্টবর্ধন কাঁরতে হয় ॥৩১ 

[২] “কোন বংসর শস্য হউক বা না হউক তাঁহারা নিয়ামত রাজস্বের একটি 
পয়সাও পাঁরত্যাগ করেন না। (ইহাতে ) কৃষকের অবস্থা আতশয় ক্রেশদারক 
হইয়াছে ।৮৩২ 

[৩] “মফঃস্বলে অর্থাং পল্লীগ্রাম মান্রে কৃষক লোকেরা প্রায় সকলেই নৈর্ধন 
অন্নাচ্ছাদনের সামর্থ্য রাঁহত, সুতরাং তাহাঁদগের সন্য উপায় ক আছে 
কাষেই ধান্যের বাড়ীদাতা মহাজনগণের িনকট,.যাইতে হর ৷ এ ধান্যের অহাজন 
সকলের মধ্যে আঁধকাংশ তালুকদার, অপর লোক অত্যঞ্শ, কৃষকেরা কর্ষণের 
সময়ে অর্থাং আষাঢ় শ্রাবণ মাসে যত পাঁরমাণে ধান্য লইয়া যত 'লাঁখয়া দেয়, 
পৌষ ও মাঘ মাসে তাহার দেড়া দিতে হয়, এর্প নিয়মবদ্ধ আছে, অনন্তর ষাঁদ 
দৈব বশতঃ ফসল না জন্মে তবেই সর্বনাশ ঘাঁটয়া উঠে" খতের 'লাখত ধান্য উত্ত 
1নয়মে পাঁরশোধ কাঁরতে না পারলে এঁ দেড়া ধানের খত লেখাইয়া লয্প ' তাহাতে 
দেড় বৎসরের ?ভিতর চাঁর শাল ধান লইলে গুণশাল ধণদাতাকে নয় শাল প্রদান 
কাঁরতে হয় ; দেখুন প্রথম ৪ শাঁলতে ৬ শলি, পরে ৬ শাঁলতে ৯ শাঁল' বাহারা 
একবার এ প্রকার ঝণগ্রন্ত হয় তাহাঁদগের মৃত ব্যতীত এ বণ হইতে উদ্ধার 
হওনের অপর উপায় কিছুই দোঁখ না 1৮৩৩ 

[৪] “১৮১৯ সালের ৮ আইনের বিধান মতে পত্তান 'দবার ষেরুপ বন্দোবস্ত 
আছে, তাহা প্রজাগণের আঁধকতর আঁনম্টের কারণ। সচতুর জামদারগণ স্বীষ 
আঁধকারম্ছ জীমদারী জরীপ্* ও 'ীনারথ ধার্য কাঁরয়া পন্তান বার ঘোষণা কারিয়া 
দেন, নীলামের ডাকের ন্যায় উহার ডক বাড়তে থাকে, যে ব্যান্ত আঁধক পণ জমা 
প সম্মত হয়, তাহার সাঁহত পত্তানর বন্দোবপ্ত হইয্লা থাকে। পত্তনিদার মহলে 
উপস্থিত হইয়া খাজনা আদায় কারবার পূক্রে এই কথা প্রচার কারয়া দেয় ষেষে 
প্রজা টাকায় 1সাঁক বাঁদ্ধ স্বীকার না কাঁরবে তাহার সাঁহত বন্দোবস্ত হইবে না। 
এই 'নামন্তই প্রজারা ভূমিতে জাঁমদারের জরীপের রজ্জুপাতকে হ্বদয়শলা জ্ঞান 
করে"*ভূমি মাঠ্পবার রাস স্থির না থাকাতে সস্রাচব দৌখিতে পাশুয়া বার 
পত্তনদারের লোকেরা ১৮ কাঠায় বা হয়, এমত রাঁদ লইয়া মাপ আবম্ভ করে, 
এবং ১০ গবার বন্দকে জরীপ মুখে ১২ বিঘা করিয়া তুলে, যখন প্রজারা 
মাণ্ডেষ্টারের মজুরাঁদগ্ধের ন্যায় নিতান্ত নিরুপায় হইয়া পর্তানদারের দৃরাকাজ্ধা 
পূর্ণ কারতে বাধ্য হয়। এই প্রকার দর-পত্তানদার,*ছে-পর্তনিদার, ইজারাদার, 
ছে ইজারাদারের হস্তে ত্য নূতন যল্জ্রণা ভোগ কাঁরতে হয়, ইহাতে ক প্রজাঁদগের 
সুখসৌভাগ্যের প্রত্যাশা আছে ।”৩১ 
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[&; জাঁমদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র তীক্ষ। প্রাতবাদ করেছেন 
তনুবোণ্ধনী পান্রকা । পপল্লীগ্রামচ্ছ প্রজাদের দুরবস্থা বর্ণন' শিরোনামে এক 
প্রবন্ধে জমিদারদের সম্পর্কে পান্রকা লেখেন £ 

“"ষ রক্ষক সেই ভক্ষক এই প্রবাদ বুঝ বাঙ্গালার ভুস্বাঁমাঁদগের ব্যবহার 
দৃন্টেই সচিত হইয়া থাঁকিবেক । ভূস্বামী স্বাঁধকারে অধিষ্ঠান কাঁরলে প্রজারা 
এক'দনের 'নাঁমত্ত নাশ্চন্ত থাকিতে পারে না? কি জানি কখন উৎপাঁন্ত ঘটে ইহা 
ভাব্যা ভাহার। সবদাই শঙ্কিত । তান কি কেবল 'নাদন্ট রাজার সংগ্রহ 
করিয়; পারত হয়েন? তিনি ছলে বলে কৌশলে তাহারাঁদগের ষথাসবস্ব 
হবণে এন্াগ্রীচত্তে প্রাতিজ্ঞাদ্ড থাকেন 1৮৩৫ 

১২১৯ সালের ২০ শ্রাবণ সোমপ্রকাশ সম্পাদকীয় প্রবন্ধের শিরোনাম দেন 
“ভতান্ডান [বিষয়ে এদেশীয় জামদারেরাও বড কম নয় এ প্রবন্ধে লেখা হয় £ 
“পুত এদেশে ইউবোপশীয়দিগেব অত্যাচার অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, ইহার 

ভবন চেটাতেই.সকলে বাস্ত সমস্ত আছেন। সুতরাং আমাঁদগেব দেশের 
জপ্মদ্বদগেব পাপকিয়া ও অত্যাচারের প্রাতি কেহ বড দাম্উপাত করিতেছেন না। 
উহা এক্ষণে এক প্রকারে ভাচ্ছল হইঘা আছে। মহাপ্রদীপ প্রজ্বাীলত হইলে ক্ষুদ্ু 
প্রাণ তাহার নিকটে দি পায় না। অসং ইয়োপণয়াদগের অত্যাচার 
ক্লদে ছে আব সকল অতবাচারকে ঢাঁকয়া ফোঁলতেছে। কিন্তু পাঠকগণ এইরচপ 
নুদহ করিবে না যে, এদেশেব পৃবান (জাঁমদারেবা সকলেই সাধুৃশল 

হই ছেন 0৩ 

[০২ +৮ায্রা দিনরাত পাঁরশ্রম কবিষা যে সকল ফল শস্য প্রস্তুত বব 
তাহ? লইয়া কভ মানুষ ভছলোকে কত দুখ ভোগ কবিয়া থাকেন। কিন্তুকি 
দুখে বষয় যাহারা এত খেটে মরে তাহাদের দুঃখ ঘোচে না। তাহাদেবই 
হাতে জানস লইয়া অন লোকে সুখী হয়, কিন্তু ভাহাদের নিজেদেব পাঁরবার 
পুত লন্যাগণ খাইতে পারতে পাবে না। কাঁঘকর্ণে যাহা টিকছহ জন্মে তাহা 
জালা ৫০২ মফগঃস্নলেব লঙ্চাক্গণ নানা প্রকাব দাবা দাওয়া কবিয়া হাত কাঁরয়া 
লয়েন। দো পল্লী গ্রামবাসী চালা কিছুই জানে না কেবল ভুতের মত 
সারাদল পারশ্রম কারয়াই মবে 1 জলে ক্ড় শীতে রৌদ্রে কত কল্ট কাঁরয়া যাহা 
[কছ উপার্জন কবপ্রতেছে তাহা পাঁচ জনে লু টয়া খাইতেছ্ছে । বড় লোকাদগের 
দৌরাঘব? ও ভতাশ্চারের ভয়ে সব্দা কম্পমান ' পুলিশ থানার আমলারাও 
আঁনজ্ট কবডে পাঁদিলে ছাডেন না। দাঁরদ্রদের প্রতি গবর্ণমেন্টেরে তত অনরাগ 
নাই! প্রজারা না খেতে পেয়ে মরে গেলেও কেহ চেয়ে দেখে না । গকন্ত 
তাহতদল গায়ের রকু লইয়া সকলে বড় মানুষী করেন 1৩৭ 

[৮ “পল্লাীামের পাঁলশ এত অকর্মন্য কেন 2 এই শিরোনামে আর এক 
পণন্ুকার লেখা হয় 

“আমরা জান অনেক স্থলেই পলিশ কার্ঘকালে উপাস্থিত হয় না, পরে কা" 
শষ কাষক্ষেত্রে আস্য়া এরূপ ধুমধাম ও অত্যাচার করিতে থাকে যে তাহাতে 
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নিদ্দোষী লোক'দগের প্রাণ বাঁচানো ভার হইয়া ওঠে । এবং অনেক পল্লীগ্রামের 
পলিশ কর্্মচারীগণ ত্স্থম্থানের জাঁমদারাঁদগের একান্ত আজ্ঞাধীন হইয়া থাকে । 
পুালশ কম্মচারীগণ শীতকালে ভেকের 'নদ্রার ন্যায় ভঙ্গ হয না। ইহারা 
কুম্ভকর্ণের বড় দাদা সন্দেহ নাই । আধক 'ক বালব ইহারা গবর্ণমেন্টের লোক 
কি জামদারের লোক তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় না ।”০৮ 

তিন 
0070০15 7010+8 08151 উপন্যাসটি সেকালের বাঙ্গালা বাাদ্ধজীবাঁদের 

গভীরভাবে প্রভাঁবত করেছিল । হনিশচন্দ্রে হন্দু পোঁউয়টেব নগ্ন স্বাদ 
লক্ষ্যণীয় ঃ 

+১০ড212] 70518015 1 [10019 13০ 02০ 516 062915 10:6155050 

17) 006 50205 06 5001665 06110620 11 [01016010075 08201, ৪০ 

50000815 10010125560 5161) 006 50105100101 01056 0172 088220 01 

21089] 215 501 11) 2 50805 01 0০818105801013, 10307:21, 500191 32৫ 

11806112509) 50421 10 %215090১ 0011065 00 080 01 00০ 518৮5 01 

010) £1061:159, 25 06501106017 01786 2000179016 ০০০..৮৩০ 

এ একই প্রবন্ধে বাংলা দেশের রায়তদের প্রকৃত অবস্থা 'বগ্লেষণমূলক প্রবন্ধ 
আহ্বান করা হয় এবং শ্রেষ্ঠ লেখককে ৫০০ টাকা পুরস্কার দেবার কথা ঘোষণা 
করা হয়। এই প্রাতযোঁগতার িচারকমণ্ডলী 'ছলেন £ দেবেন্দ্রনাথ গ্রাকৃব, 
কশোরাীচদ [মন জেমস লঙ | ঘৌঁষণাঁটি এইরকম £ 

£[18 01061 00 012৬7 80517501910 (0 676 500] 20 00 19756 

06501016 €০ 0106 11800181706 0 (1006 00628751625 10 2006110120৩ 

610০ 8090121 5011016102. 0£ 050৩ 8217591 7022581700$, ৪. 06 [86005 

8£1620 0০ 01:919055 2 7012০ 02500 1000265 60 12 £1517 00 006 

১০৪5০ 70891 015 0106 10110 ৬808 5010160০611) 9০9০191 00101000 31 

1) হি065 01 13210591589 

এই ঘোষণা উদ্ধৃত করে পৌঁ্রয়ট মন্তব্য করে যে সাফলোথ সঙ্গে কেউ যাদ 
বাংলার রায়তদেরঞ্প্রকৃত অবস্থা চান্রতু করতে পারে তাহলে বহু অনুদ্ঘাটিত সত্য 
জনসমক্ষে প্রকাশিত হবে £ 

£[6 016 10010160060 190০] 196 ড/100010 9101) 8011105, 00605 18 

750 00106 0080 16 11] 701585106 [7915 £1201010 19105000155 ০01 115 

1031961:168 ড/11৭) 13101) 15005 1166 29011905-" --10156 10010615001 & 

17019090001: 07010110170 215 012018215 01056 ৮1101) 2৮61 002 

1881505 01 ৪. 01100921955 0616০০0 60212 10851565708 আ০001৫ 19200 

10 20 1)015680 300] 8190 0081০ 10 019605:50. ভ10 10285 00102 

7651065 00021700)110005 01020,৮8 ১ 

উল্লেখযোগ্য যে, বাংলার কৃষকদের ধর্মঘটের সঙ্গে ইউরোপায়দের সন্্রাইকের 
সাদৃশ্য পোস্ট্িয়ট দেখতে পেয়োছলেন__ 

১৩ 



“175 10105150281785 80006 006 2£1100160181 00100196100 0£ 

8672651 815 5100119] 170 00015 168192005 00 006 ৪01058 0৫ 036 

চ7321191) 0061905288৯ 

হারশ চিরস্থায়ী বজ্দোবস্তকে সমর্থন করেছেন। বেশ জোর গলায় তান 
বলেছেন যে ভারতবর্ষের পক্ষে এই ব্যবস্থাই একমাত্র উপযনুস্ত ও কার্যকরা ব্যাবস্থা ৷ 
হণ্বশের মতে চিরস্থায়ী বন্দোবন্ত ভারত ও বৃটেনকে এঁক্যবন্ধ করবে 

*১/1862561 002 90108 06 00০ 12100210016 96606006186) 16 15 

0106 015 85560) 01 1810060 21)016, 16 15 01681, 71101) 25 501660 

00100129. 01706110005 0601916 আ1]] 0:0980658 200 1010861 

(10610 0151112801010 511] 02156 2. 5151016 51996১01061 ৪5 70108011658 

101 4005 00৬৮০15 00986 1067 /111 06 50:219661961560 200 01021 851)119- 

01038 86618, 02010921505 ভা1]1 56210001520 2100 69০0008.06. [1 

105 170710৮60 00 ৮৪ 006 0890.500106€ 0 56161750600 (০৮610010321) 

8150 2106:70050 00572101005 10101) ভ1]] 8101665 71000501500 

7311695110, 5৩ 

সরকারী ও বেসরকারা ইংরেজ রাজনীতাবিদ চিরস্থায়ী বন্দোবন্তকে সমর্থন 
করেছেন । এই সমর্থন হরিখকে আশ্বস্ত করেছে । তান লখছেন-_ 

“91866500220. 21710 00108019108 06 0116 1151)650 01:021 9.015200ড- 

16986 1. ১10 70100 7%881001]) 17928 1051]5 5910 6190 116 19810095 
€76০৪ 06 [5010 00005781115 10050 319068102810]1106 17068377169 11 

0:06 00 05 0511৮60 17 071£1)0 00 06 96217, 410015 ৪550০], 

0705617525 008 08:-087060 5010161-809,0657081) 45 1506 1698 0210014- 

660 20 10001055005 50206 01 006. ০000৮ ৪100 0106 50130161010 0: 

816 200501206 00210 60 2 21000 0106 ঠাা06561058518 01 0106 131160181) 

(30৮51100617 11) [17019 705 52001711065 0106 09.010006100 01 01)611 

5001695১200 00 £15৩১ 1000 610৩ 9105%1008 1011005170168 01 111801059 

820 00000190107) 010 10101) 115 01010060) 01)6 10098 19501018101 

10000655101 06 006. [7108115 (052177)1716106 00 ৪1] 0116 17910101950: 

[0078. 11 00676 2৮210 5%186650 হাওড় 001069 8৪ 00 00০ 00005 01 

1028 7:6100210) 21017070617) 10106815006 90101001165 ০0৫ 2. 13806 ড/1)801) 

[36115101006 215 00100 00 1)01001, 0106 18501705000101 ০ 1০17969 
025 117001006891015 01851198060 01610 ৮88 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রাতি বেসরকারী রাজনাতাবিদদের সমর্থনও উদ্বুদ্ধ 
করেছে হরিশকে-_ 

£00 1006 02] 15 00018] 169011070185) 0000381) 61000910015, 

20206 00 06018716101 006 ০020100081106 270 60617810100 01 006 

*২১৪ 



76100021061) 56001610061, 7015-0850181 70116151818 0 £:৩৪ 

21816 :600£190152 165 05611081৮৮0 0:৫6 081 0686 1010170819--1068 

৪৪ 01767 5100] 00৮ 00611 0608 010 1981১61 97101701260 001101:1176--- 

আ০ 00228 002 45101610006 [13019 2120 0176 090০9 65১ 0০০01 

৪1107 (10617 81071966 11) 108 950011:%8 ৫ 

চিরস্ছায় বন্দোবন্তের সমালোচকদের সমালোচনা করেছেন হারশ । আসলে 
[তান এই বন্দোবস্তের রাজনোতিব উদ্দেশ্য ও তাংপয* অনুধাবন করতে পারেন 
নি। অন্যান্য বাঙালী ব্দ্ধজীবাদের মত তিনিও ভেবোছিলেন যে এর ফলে 
রায়তদের উপকার হবে। যারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমালোচক তারা প্রকৃত 
কৃষকদরদী নয় বলেই তাঁর ধারণা 

“ [17612 215 0081) 11) 12105191505 ড1)0 11 2, 62156 82001109210 04 

951009801)5 01 005 0001 2190 19100021176, 11) 2151) 85981756 006 

821311518776101 01 [1)0181) 16010911800.” 1]1965 11] 015 2£911781 

1715 [.01081)10 601 2105 26610079660 20096 46) 2190 19611792198, 00৩ 

1611£1038 ০1955--1006 1906 1106 010110101076 00101000) 10০ 006 457112190 

06 1170187---1]1 10119) 11) 0172 05. 306 00০ 002 509.0681080) 0106 

1121) 0: 300১, ৪170010 100৮০ 01) 006 01766]7 0£ 0105৭6106. 

/১057010: 01870001 8180010 100 51161)06 [1015 2681. 16 006 00101৮৪- 

61017) £10ড৮ 010, 01050611 2400 10819010655 01 ৪. 00019868010 2120 

6176 3266 0: 21) 21000116 815. 1015 191017)011081 16500108101110165 116 

31070101700 10561600 01018 00001001015, 1115 18 002 96686 010) 

00: 12170 1260110). 10156 010 55802100 10899 01721010120 1100 [১1606৪, 

006 17061065106 85862 200102565 1085 10621) 655050. 00 02 

501:01786] 200 8001061: 91, 200 1) 006 0060 26 01502 2001 16 

৪170 ০80 10 006 (80081) 00০ 165178501) 200. 006 0162.0010 01 006 

18110.৮5৬ 

১৮৫৭ সালে খাজনা বিল উত্থাপত হয়। রায়তদের 'নরাপত্তা ও অবস্থার 
উন্নাতি ছিল এই বিলের প্রধান উদ্দেশ্য । ১৮৫৯ সালে এট আইনে পাঁরণত হয়__ 
8617881 [617 4১০৫ বা বঙ্গীয় খাজনা আইন ॥ ১৮৫৯ সালের খাজনা আইনের 
ফলে রায়তদের কিছ কিছ সাবিধা হয় । এই আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট খাজনার 
আতাঁরন্ড দাঁব *ও বাঁক খাজনার জন্য জাঁমদার কর্তৃক রায়ত প্রজার অস্থাবর 
সম্পান্ত কোক করার আঁধকার অনেকাংশে হাসপ্রাপ্ত হয়। সাধারণ দেওয়ানী 
আদালত থেকে জাঁমদার ও প্রজার মামলা কালেক্টর ও তাঁর সহযোগাঁদের দ্বারা 
পাঁরচালিত রাজস্ব আদালতে স্ছানান্তীরত করা হয়। বলপূবক প্রজাদের 
জাঁমদারী কাছারাঁতে হাজরা দেবার প্রথা বন্ধ হয়। 

১৮৫৭ সালে খাজনা বিল উত্থাঁপত হলে হ্যাঁলিডে সাহেব তাঁর শমাঁনটে' 
[ললখলেন-__ 



"1২01. 02115280086 0: 006 90042100000 00961:5%25 0080 ০ 

100012061005 0160602055 51006 006 2158০010610 0 6০610 25৬ 

4০6 1 00 1845 16 1085 ০০০1 06021017)1060 07286 2 ৪00001 

07110192861 1095 21610 01: 21717081702 20 01501201011 01০ 16705 01 211 

6210217658১ €%০6790 08032 01 005 ৫5501019010 8020:911 0002০054 

5% 686 56001010117 00650101 7 ভ1)21685 960610108 ]]] ৪901৬ ০1 

0126 05561703111 53021800086 00665006101) 0 00127 ০128925, 8190 

00105 7101) 50101900100 1601017)61 1951519.01010, 2100 00 16011110068 01 0196 

0০001:0 69018029 006:201). 1 20016196199), 10৬22, 01090 00 

০9৮16০6 0£ 0986 0206 06 005 3111 85100 00106] 01082 0090 00 40 

1 06 1845, 2200615 0০ 0০০1916 9170. 00190197002 1161) ৩৫ 719০০0৫- 

19581) ৪180 7601002010০ 05, 10101) [২500 ] 09105 0০ 10০ 606 

01885 11059609507 20155510755 47616010815 [005 1501017£ 

15005 ৪6 ?০0 19065 2150 12510216 [২95 900 0৫102900155. 

70610199195 006 01001600865 917902]0 ০০ (2161) €0 0610125 109 1085 

21855 1)262060 06910801310) 70910615) 002. 06210 [19000855106 2100 

চ70261006 [২9 05+৮85 

হরিশ হ্যাঁলডের সমালোঢনা করে লিখলেন__ 
“6 15 200 ৪. 09010101090 0108 0106 70000059510 ঘ0৩6086 

[596 06 13610591 আ৪.065. [76 15 [01665 611 1000৬ 01: 911 0109 

18 £1100610151) ৪8৪ 20817100060 10170 81).11)6 01000] 0: 

1015 00510100 1168 1) 006 4120001ে 0: 0105108 1915 ০0918006198 ৪ 

10059510075 06 ৮0101122171 21050101016 01 2ড1021706 21800010615 

0০ 5096. 35 006 12৬ ৪5 86701652110 2010024815061 ৫, ভ1)2186ড61 

87600110021 12800066552. 5010 001: 0106 20102806100) 0£ 16180 26 

19 00০15090 100 15 521150 001 00 010৮০ 01020 010৩ 0৮158116196 

[9985 10176165001 70005159850 ৪5 ৪. 21900901981 (21002 15610 07) 

0911 16180 80 005 0100০ 01 01002 10605621015108] 52601210610, 99 606 

10251081015 168021015 00৪0 006 01061 0186 06281765105 010০ 1585 

৪০০76 16 1020000658১ (01205 16565151136 211 036 01090598 £01 ড51)01) 
56 12 0: 0:650187061029 006 9180 12 0৫ 01019061005 আ৪৪ 1050100- 

65৫ 10 1)125022 ০50069. ৪৮ 

এই বিল সম্পকে মতামতের জন্য 'বাঁভল্ সদর ও জেলার জর্জ সাহেবের 
কাছে পাঠানো হয়। তাঁদের মধ্যে মাত্র একজনই বিষয়াটর গুরুত্ব অনুধাবন 
করতে পেরেছিলেন । যান গুরুত্ব অনুভব করেছিলেন সেই মিঃ সোন্সের বন্তব্য 
বিবেচনা করে হারশ লিখলেন__ 

শ১৬ 



£11015 57155656107 15 20011021165 01215 60 2 5852 0: 01011021 

50116015 101 2181791)0561006100 01 18101080115 10 00 30858. 0৫ 

0106 27000101) [07100119561 ড0010 ০০ 10 0658] 2 010৬ 00 6106 121008- 

061) 56612006156 008.0102% [910৮ ০৬610608115 9081. [019 55920191] 
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000081)0% ড710000 07081191755 আ0ো]]] 108611)66 01018 0009- 

17021809] [0:10011016 016 001 181)060 ৪5৪0০17) ৪170 0:65 11) 01906170181 

€0 17019709৮10: 006 01 008. 0116 1591)0. 8730 27150 01) 052 00121 60 

15৮61 26 0155 00956 01 002 18590101875 6:2]. ৃ 

“70207021006 707. 001101675 13111] 11) 13101) 106 61002930115 

€0 17010%106 ৪. 161006ণুড্ড় 25211)50 0138 151)090015851)0 15096 0210£ 

০5015521660 11000 2. 06155156 2.0 চ511]) 2. 50001101070 106 13 16850 01160) 

(05781 08--18 01010510908 60 116018615 0106 8৪00 01016000791 

9010০ 0010215 000. 70 0081:6 1231021006 096 চ/1)016 25561770191] 01 

[07090515956 66021001500 10005 11600155915 15০ 51517 

00]ড78110 096 0005 70600882170 8০601610021)0 1195 200610000 %/88 

৪৮০ 7১86015 100806 00 50051: 51] 01001791961 0400 75029 21500 
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0005 0133৩ 08:16 036 70101600৮5৯ 

খাজনা আইনেও অবশ্য রায়তদের মৌলিক কোন উপকার সা'ঁধত হয় নি। 
কারণ-_- » 

ক] জাঁমন্তে দখলী স্বত্ব প্রঙ্গাণ করার জন্য রায়তদের দাঁলল বা পাটা 
ছিল না, 

খ] আইনের ব্যবস্ছ্াগুটলর স্পন্ট সংজ্ঞা নির্ধারিত হয় নি, 
গ] জামঙ্গাররা ইচ্ছামত খাজনা বাঁদ্ধর আঁধকার লাভ করল । , 
১৮৫৯ সালে বিক্রয় আইন অন:মোঁদত হয় । তার পূবে মিঃ গ্রাণ্ট এই বিল 

উত্থাপন করেন এবং বিভিন্ন সদর ও জেলার জজ সাহেবদের কাছে মতামতেব জন্য 
1বলাট পাঠানো হয়। হাঁরশ ছিলেন এই বলের বিপক্ষে । বৃটিশ হীন্ডয়ান 
এসোসয়েশনের জনৈক জামদার সদস্য এই বিলের বিপক্ষে যে সব ম্দীন্ত উত্থাপন 
করেন সেগুলি হল £ 

ক) অ-সাধাবধানক এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এর দ্বারা আহত হবে, 
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ভাঁমিকে দড় করে তুলতেই সাহায্য করবে । হরিশের আপান্ত এখানেই । 
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জামদারদের শোষণিপ্ন? চীরন্ররহস্য সম্পর্কে অনবাহত ছিলেন না হরিশচন্দ্র ৷ 
তথাপি বহ: ক্ষেত্রে তিনি জাঁমদারদের পক্ষ সমর্থন করেছেন। অথচ রায়তরাও 
অনেকক্ষেত্রে তীর আন্তারক ,সহানভীতি ও সাহায্য লাভ করোছিল। সংস্পন্ট 
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শ্রেণীচেতনার অসন্ভাবের ফলে হারশ জাঁমদার এবং রায়ত এই দুই শ্রেণীর মধ্যে 
দোলাচল করেছেন । নরেশচন্ু সেনগ্প্ত লিখেছেন, 
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রায়তদের স্বাথ-রক্ষার জন্য তাঁর উদ্যমের আভজ্ঞান ছাঁড়য়ে রয়েছে 'হন্দ পৌট্রয়টের 
বহয প্রবন্ধে ই 
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কৃষকের প্রাত তাঁর আন্তারক দরদ ও সহানুভ্ীতর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় 
নীলাবদ্রোহের সময় । রিস্ত বিত্ত, বণ্চিত, অত্যাচারিত রায়তদের 'তাঁন আশ্রয় 
দিয়েছেন, আহার দিয়েছেন, ভরসা দিয়েছেন; দরখাস্ত লিখেছেন, নীলকরদেব 
বিরুদ্ধে মামলায় সাহাষ্য করেছেন । সিপাহী বিদ্রোহের মধ্যে বণ্চিত কৃষকদের 
জাম হারানোর ক্ষোভকে তান প্রাতফাঁজত 'হতে দেখেছেন, কৃষকদের মৌলিক 
আঁধকার রক্ষার মত তাদের শিক্ষার দাবতেও সোচ্চার হয়েছেন । 
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ক্লোদস্ণ আভ্যাস্ত 

রাজনৈতিক ভাবনার এঁতিহ ও হরিশচন্দ 
এক 

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলাদেশে একটি নতুন যুগেব সূত্রপাত 
হ'ল।১ ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজ্যাধকার একাদকে যেমন প্রবল ধবংসাঝুক মার্ত 
নিয়ে দেখা দিল, অন্যাদকে তেমাঁন সেই ধবংসের মধ্যেই নৃতন উষার অভ্যুদয়ের 
সচনাও দেখা দিল । ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের ভমিকা সম্পর্কে জার্মান 

দাশশনক কাল মাক“সের বন্তুব্য প্রসঙ্গত স্মরণে আসে । ১৮৫৩ সালের ১০ই জুন 
কাল” মাক্স "ভারতে ব্রাটশ শাসন” নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন, এঁ একই 
সালের ২৪শে জুন রচনা করেন 'ঈস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানী_-তার ইতিহাস ও 
ফলাফল' ২২শে জুলাই 'তাঁন রচনা করেন ভারতে ব্রাটশ শাসনে, ভাবষ্যৎ 
ফলাফল' নামে আর দুটি প্রবন্থ॥। এই সমস্ত প্রবন্ধে মার্কস 'বশ্লেণ করে 
দেখান যে ভারতে ব্রিটশ শাসনের দ্যাট দক আছে-__ 

ক) ধবংসাতক দক | 

(খ) পুনজাঁবন সঞ্সারত করার 'দিক । 
ভারতবর্ষের প্রামকোন্দিক সামন্ত সমাজ ইংরেজরা ভেঙে চুরমার কবে দিয়েছে । 

'ভারতবর্ষে তার আগে যে সব িদেশশরা রাজত্ব করোছিল তারা এরকম সর্বাত্মক 
ধবংসের ঝাত্বক হতে পারোন ; “ভারতে '্রীটশ শাসন, প্রবন্ধে মাস ললেছেন-__ 

শব্রাটশরা 'হন্দ্স্তানের উপর সে দুর্দশা ঢাপয়েছে তা হিন্দুস্থানের আগের 
সমন্ত দুর্দশার চাইতে মৃূলগত ভাবে পৃথক এবং অনেক বেশী তার । হন্দনস্তানের 
সমস্ভ ঘটনা পরম্পরা” যতই 'বাঁচন্র রকমের জঁটল, দ্রুত বিধবংসকাবী বলে মনে 
হোক নুযু কেন, এই সব গহ্যুদ্ধ, আভযান, উপপ্লব+ 'দাঁগ্বজয় ও দু্ভর্ষি তার 
উপারভাটগর্নীচে নামোন ইংুলশ্ড ভারতীয় সমাজের সমগ্র কাঠামোটাই ভেঙ্গে 
দিয়েছে, তার পুননগঠনের ঝেঞ্রা লক্ষণ এখনও দেখা যাচ্ছে না। পুরোনো 
জগতের অপন্ধাতি অথচ নৃতর্ন কোন জগতের এই অগ্রাপ্তর ফলে 'হন্দুদের 
বর্তমান দুর্দশার উপর একটা বিশেষ রকমের বিষাদের আঁবভণাব ঘটেছে এবং 
বৃটেন শাসিত হিন্দুস্থান তার সমস্ত অতাঁত এীতহ্য, তার সমগ্র অতাঁত হীতিহাস 
থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে ।”২ 

মার্কসের মতে ভারতবর্ষে বৃঁটিশের ধ্বংসাত্মক ভূমিকাঁট দু'ভাগে বভ্ত-- 
(ক) ব্রিটিশ বাঁণক পু জির শোষণ । 

(খ) 'ব্রাটশ শিঞ্পপুপজর শোষণ । 

বাঁণকপশজর ভারত শোষণের নানাবিধ দকগূলি হ'ল 
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(ক প্রত্যক্ষ লুণ্ঠন, 
(খ) চরচ্ছায়ী বন্দোবন্তের মাধামে জামদারী প্রথার প্রবর্তন, 
(গ। ভারতের পণ্য ইংলশ্ডে যাতে রপ্তাঁন না হয় তার জন্য শুক প্রবর্তন । 
ভারতবর্ষে বাঁণকপুশঁজর শোষণ অবশ্য শেষপর্যন্ত অক্ষর ছিল না। 

[শিল্পপীজ বাঁণকপুশীজর উপর জয়লাভ করে । ১৮৫৭ সালে 'সিপাহাীবিদ্রোহের 
পর ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটার মূল কারণও সেটাই । 'শিল্পপু জর ভারতশোষণ 
আবও ন:ঁনপুণ, আরও স-চতুর। আরও নির্মম এবং আরও অনেক বেশী 
আমানাঁবক । মারক্কসের মতে শিজ্পপশজর শোষণের 'দকগহীল হ'ল-_ 

(ক) ভারতের 1শজ্পপ্রধান শহরগুলির ধবংসসাধন, 
(খ, কাঁষর উপর অত্যধিক চাপ স্যণান্ট করা এবং কৃষকদের কাছ থেকে 

রাজস্ব সংগ্রহের কড়াকাঁড় । 

“ভারতে বৃটিশ শাসনের ভাঁবধ্যং ফলাফল" প্রবন্ধে কার্লমার্কস বলেছিলেন-_ 
“ভালতবর্ষে এক 'দ্বাব্ধ কর্তব্য পালন করতে হবে ইংলণ্ডকে ; একাঁট 

ধবংসমূলক্ষ এবং অন্যটি উজ্জীবন মূলক- পুরাতন এশীয় সমাজের ধংস এবং 
এশয়ায় পাশ্চাতা স্মাজের বৈষাঁয়ক ভাত্তির প্রচেম্টা 1৮৩ 

অনান্র, ভারতে 'ব্রাটশ শাসন" প্রবন্ধে তিনি বললেন-- 
“একথা সত্য যে ইংলণ্ড হিন্দুক্তানে সামাজিক বিপ্লব ঘটাতে গয়ে প্ররোচিত 

হয়েছিল শুধু হানত্ম স্বার্থ বদ্ধ থেকে । এবং সে স্বাথসাধনে তার আচরণ 
ছিল 'নর্বোধের মত। কন্ছু সেটা প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হ'ল £ এশিয়ার সামাজিক 
অবস্থায় মৌলিক একটা বিপ্রব ছাড়া মনৃষা জাতি ক তার ভাবতব্য সাধন করতে 
পারে? যাঁদ ন: পারে, তাহলে ইংলণ্ডের মত অপরাধই থাক, সে বিপ্লব সংঘটনে 
ইংলপ্ড ছিল ইতিহাসের অচেতন অস্ত্র । তাহলে, আমাদের ব্যান্তগত অনুভাতর 
কাছে প্রাীন এক জগতের ভেঙ্গে পড়ার দৃশ্য ঘত কট লাগুক, হীতিহাসের 
দৃম্টভঙ্গী থেকে আমাদের আঁধকার রয়েছে গ্যেটের সঙ্গে ধোষণা করার, “এ পাঁড়ন 
যাঁদ শ্য়ে বৃহত্তর সুখ আমাদের কেন এ যাতনা? হয়ান কি আত্মার অশেষ 
নরবাণ তৈমুরের সে"দুঃশাসনে 25 ও 

ঈস্ট ইণ্ডয়া কোম্পানীর শাসনে ভারতবর্ষে নূতন সমাজ গঠনের যে সব 
বন্ত-গত উপাদান সণ্চারত হতে শুর; করেছিল মার্কস তার বিবর? 'দিয়ছেন।£ 
এই উপাদান গুলি হ'ল- 

(ক) মোগলদের আমলের চেয়ে দৃঢ় সংবনষব্ীণবং বস্তুত রাজনোৌতক এঁক্য 
স্থাপন | ইলেকট্রিক টোলগ্রাফের সাহায্যে এই এঁক্য দূঢ়তর ও চিরস্থায়ী 
হওয়ার সম্ভাবনা | | 

(খ) দেশীয় সৈন্যবাহনী গঠন--২১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পরে 
অবশ্য এই বাহিনী ভেঙ্গে ফেলা হয় । 

(গ। স্বাধীন সংবাদপক্রের প্রাতষ্ঠা ৷ 
(ঘ) উপর ব্যান্তগত মালকানা প্রাতষ্ঠা- এঁশয়ার সমাজ বিকাশের পক্ষে 

ধার প্রয়োজনীয়তা ছিল অপারহায। 
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(ও) বাম্পষানের সাহায্যে ইউরোপের সঙ্গে নিয়মিত এবং দত যোগাযোগ 
স্থাপন । 

(5) রেলপথ প্রবর্তন- রেলপথই ভারতবর্ষে আধ্ানক শিল্পের অগ্রদূত । 
(ছ) শত আনচ্ছা সত্বেও এবং যতদূর সম্ভব স্বল্পপাঁরমাণে হলেও শাসন 

চালাবার গুণাবলীসম্পন্ন এবং ইউরোপীয় বিজ্ঞানের দ্বারা অন-প্রাণিত এক 
শাঁক্ষিত ভারতীয় মধ্যাবিত্ত শ্রেণীর জন্ম । 

উনাবংশ শতাব্দীতে যে নতুন মধ্যাবিত্ত শ্রেণীর জন্ম হ'ল, দেশের নবজাগরণে 
সেই মধ্যবিত্ত সমাজই একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেন । সীমাবদ্ধতা 
তাঁদের ছিল; তথাঁপ-_ 

“এই সীমাবদ্ধতা সত্তেও একথা অবশ্য স্বীকার্ধ যে এই ব্াদ্ধজীবা 
সম্প্রদায়ই সর্বপ্রথম আঁবন্কার করেন যে ভারতের উন্নততর সমাজ বিকাশের 
সম্ভাবনা পুরানো সামন্ততাল্তুক উৎপাদন ব্যবস্থার ভিতরে পুনর:জ্জীবত হবার 
নয়। এর জন্য পয়োজন নতুন উৎপাদন যন্ত্রপাম্তির সঙ্গে পাঁরচন্ন ও পাশ্চান্ত্ের 
ভাবধারায় দীক্ষা । ভারতে স্বাধীন প.শজবাদী সমাজের 'বকাশের অপাঁরহার্য 
উপকরণ হিসাবে এই বাাঁদ্ধজীবীরা পাশ্চান্ত্য ভাবধারা, সমাজবিজ্ঞান, প্রাকীতিক 
বিজ্ঞান প্রভাত প্রচার দাবা করেন। পুস্তক ও সংবাদপত্র মারফৎ বুর্জোয়া 
জাতীয়তাবাদী ভাবধারা প্রচারের উদ্দেশ্যে তাঁরা 'র্রাটশ রাজের কাছে 
মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দাবী করেন ।”৬ 

ইংরেজী শিক্ষা প্রবত“নের ফলে 'খাঙালী একাঁদকে যেমন পাশ্চান্তয সাঁহতোর 
সঙ্গে পাঁরাচত হ'ল, তেমান পাঁরাচত হ'ল পাশ্চান্ত্য বিজ্ঞান, দর্শন এবং 
রাজনৌতিক চিন্তার সঙ্গেও । এর ফলে শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে যুক্তিবাদী 
দজ্টভঙ্গর উন্মেষ ঘটল । অন্ধাঁব*বাসের পাঁরবর্তে, আ্তবাক্যের পাঁরবর্তে 
তাঁরা ষ্ৃক্ুবিজ্ঞানের সাহায্যে সবাকছুর যাচাই করে নেবার প্রেরণা লাভ 
করলেন । ব্যাপক ইংরেজী শিক্ষার ফল 'হসাবে উৎসারত হ'ল-_ 

(ক) স্বাধীনতা প্রীতি, 
(খ) দেশপ্রেম, 
(গ) নস্বজক সংস্কার আন্দোলন, 
(ঘ) ধর্মের ক্ষেত্রে সংস্কারের চেষ্টা, 
($) নারীর বন্ধন মশুন্ত, 
5) স্বাধকার বোধ, 
(ছ) শেকণের বিরদ্ধে প্রাতিবাদ । 
উনাঁবংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ব্রিটিশ শাসনের প্রাত আনুগত্যের মধ্য 

থেকেই ধাঁরাঁবলাজ্ধত লয়ে স্বাধীনতা প্রাতির জন্ম হচ্ছিল। ব্যান্তগত এবং 
সামাঁজক উভম্নাধধ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এর অন্তভুন্ত ছিল। সভাসামাত 
এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে ব্যন্তির স্বাধান মতামত প্রাতষ্ঠার প্রেরণা ত'রা যেমন 
লাভ করোছলেন তেমান অন্ধসংসকার এবং প্রথার নিগড়ে বন্দী সমাজকে 
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পারবতনের প্রেরণাও অনুভব করেছিলেন ৷ সামাজিক বা ধায় সংস্কারের মূলে 
ছিল দেশের প্রাত প্রচ্ছন্ন মমত্ববোধ । শতাব্দীর প্রথমার্ধেই ইয়ং-বেঙ্গলতভুত্ত 
কবি কাশীপ্রসাদ ঘোষের কণ্ঠে দেশবন্দনার বাণী উচ্চারিত হয়োছল । কিছুটা 
সংকীর্ণ তাদঘ্ট দেশবন্দনার স:র গুপ্তকাঁব ঈশ্বরচন্দ্রের মুখে ৪ শোনা গিয়োছল-__ 

“ভ্রাতৃভাব ভাব মনে দেখ দেশবাসী গণে 
প্রেমপূর্ণ নয়ন মোলয়া । 

কতর্প ঘ্নেহ কার দেশের কুকুর ধাঁর 
বিদেশের ঠাকুর ঠোলয়া ॥॥ 

দেশের প্রাত এই ভালবাসার বোধ থেকেই মাতৃভাষা চর্চার উৎসাহ এবং “জাতীর 
শিক্ষা'র উদ্যোগ পর্বের সন্রপাত। আবার এই দেশপ্রেমের চেতনা অন্যভাবে 
জীঁবকার ক্ষেত্রে দাঁব করোছিল শেতাঙ্গদের সঙ্গে সমানাধকার ॥ স্বাঁধকার 
বোধ এবং দেশপ্রেমের চেতনা নানাবধ প্রাতবাদে মুখর করে তোলে 1শাক্ষত 
বাঙালীকে ! নবজাগরণের প্রথম দূত রামমোহনের প্রাতবাদীকণ্ঠই প্রথম শোনা 
যায় খাজনাবাঁদ্ধর বিরুদ্ধে তান প্রন্তাব করলেন স্বল্প বেতনে ভারতী 
কালেকটর 'নিয়োগ করে শ্বেতাঙ্গ শাসক খাজনার হার হাস করতে পারেন এবং 
এই হাস প্রভাঁবত করবে না সরকারী অর্থনীতিকে । শ্বেতাঙ্গ হয়ও জর্জ 
টমসন বললেন, রাজস্বই হল ভারতীয় শাসকদের--:10)6 £১17198 2100. 0006897 
লাখেরাজ জাঁম সম্পর্কে বৃটিশ সরকারা নীতর প্রাতবাদ ধানত হল ভূম্যাঁধকারী 
সভার মণ্চ থেকে । 'বাভন্ন বৈষম্য ও অধ্যবস্থার বিরদ্ধে বৃটিশ ই্ডিয়ান সভার' 
প্রবন্তাদের কণ্ঠে ও প্রাতবাদ ধনিত হয়। প্রাতবাদ ভাষা পেয়েছিল বাভল্ন 
অণুলের কৃধকদের স্থানক বিদ্লোহগযীলর মাধ্যমে । এ ছাড়াও নীলকরদের 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে, দেশীয় শিল্পের (বিশেষতঃ বস্ত্রীশল্প ) ধবংসের বিরুদ্ধে 
শোনা গিরোছিল প্রাতবাদী কণ্ঠস্বর | প্রাতৰাদ ক্রমশঃ পাঁরণত হয়োঁছিল 
আন্দোলনে, যে আন্দোলন ছিল রাজনোতক চেতনার ধারী । এই আন্দোলনগুলি 
মূলতঃ-_ 

(ক) মদ্রাষন্ধের স্বাধীনতা আন্দোলন, 
(খ) খাজনা মূন্ত জমির আন্দোলন, , 
(গ) জরি প্রথা প্রবতনের আন্দোলন, 
(ঘ) আইনের চোখে শ্বেতাঙ্গ ও ভারতীর্দর বৈষম্য দূরীকরণের আন্দোলন, 
(ঙ) নির্বাচনের জন্য আন্দোলন, 
(5) চ্ছানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক সরকারের জন্য আন্দোলন, 
ছ) প্রাতানিধত্বমূলক কাউন্সিল ও দায়িত্বশীল সরকারের জন্য আন্দোলন । 

শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই সব আঙচ্দোলনের রূপ ছিল পার্লামেন্টে দরখান্তাঁদ 
পেশ; সংবাদপন্ে রিপোর্ট ও প্রবন্ধ রচনা, সভা সাত সংগঠন ইত্যার্দি। 
রবীন্দ্ুনাথের কৈশোরের ব্যঙ্গরসাঁসম্ত কাবতাবলম্বনে এই আন্দোলনের চার 
লক্ষণ সম্বন্ষে বলা যায় £ “আবেদন নিবেদনের থালা বহে বাহে নতাঁশর |” 

দত 



উনাঁবংশ শতাব্দীর "দ্বতীয় দশক থেকে বাঙালীর মধ্যে রাজনৌতিক সচেতনতা 
লক্ষ্য করা যায়। জনৈক আলোচক এই পর্বের রাজনীতি সচেতন ব্যান্তদের 
[তিনাঁট গোম্ঠীতে বভন্ত করেছেন -- 

ক) রক্ষণশশল 'বাভন্ন জমিদার, ধনী ও ব্যবসায়ী গোভ্ঠন, 
খ) মধ্যপচ্ছী রামমোহন রায় এবং তাঁর অন-গামীরা, 
গ) ইংরেজী শাক্ষত নব্য তরুণদল । 
সেই আলোচক লক্ষ্য করেছেন বাবধ বিষয়ে এই তিন গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য 

ছল সমপ্রচুর । ধমশয় বা স্মামাঁজক বিষয়ে এদের পারস্পাবক মতপার্থক্যটাই 
বেশ? প্রকট । তবে রাজনোতিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে একটি বিষয়ে এদের মধ্যে 
এঁক্য দেখা যায় । জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে এ'রা ঘাঁনত্টভাবে পম্পক-ষ্ত 
ছলেন না, জনসাধারণের আশা-আকাঙ্খা ?কংবা ব্যথা-বেদনার সঙ্গে ব্াদ্ধগতভাবে 
পাঁরাচত হলেও তার সাঁঠক সমাধানের দিকে এরা অঙ্গুলি নির্দেশ কবতে পাবেন 
নি। রামমোহ" রায় এবং তার অনুগামীরা ছিলেন মূলতঃ ধ!নক সম্প্রদায়ভুন্ত । 
বলাবাহুল্য প্রকারান্তরে এই সম্প্রদায়ের মাধ্যমে ব্রিটিশ রাজশন্তি শোষণ কার্য 
চালাত । হিন্দ; কলেজের নব্য তরুণদল অর্থকোলশন্যে পৃর্ববতর্দেব সমপর্যায়ে 
ছিলেন না বটে [কন্ত, তাঁরা মূলতঃ ছিলেন নগরকেন্দিক । কৃষাণের মজংরের 
শৃরক হবার বাসনা তাঁদের ছিল না।? 

তুই যা 
বাংলা তথা ভারতবষে'র রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোধা পুরুষ হলেন 

রামমোহন রায় । রামমোহনের মধ্যে এীতিহ্য এবং আধুনিকতার সমন্বয় ঘটেছিল । 
সর্বাংশে তিনি অতাঁতকে যেমন পারহার করেন নি বা বিস্মৃত হন 'ন, তেমান 
বতত“মানকে একমান্র সম্পদ বলে বরণ করে নেন নি। তাঁর কৈশোর ও তারুণ্যের 
শিক্ষাদীক্ষার উপর আলোকপাত করলেই বোঝা যাবে সমন্বয়ধমাঁ মানাসকতা 
কোন উৎস থেকে জন্ম $নয়োৌছল রামমোহনের মধ্যে । সংস্কৃত ভাষাতে তাঁর 
যথেষ্ট আঁধকার ছিল। আরবী ও ফারসী ভাষা 1তাঁন উত্তমরূপে আয়ন্ত 
করোছলেন্ত্র। তারপর 'হিন্দু-মৃসালম 'মশ্র প্রভাবের উপর এসে পড়ল হংরেজ- 
বাহিত ইউরোপীয় শিক্ষা সংস্কৃতির প্রভাব । হিন্দু-ইসলাম ও খিস্টান এই 
[ত্িবিধ ধর্ম সম্প্রদায়ের কাছে রামমোহনের পাঠ গ্রহণই প্রমাণ করে যে তিনি উদাব ও 
গোঁড়ামীমূত্ত পুরুষ ছিলেন । বৈষাঁয়ক পুরুষ রামমোহনের সর্বাবধ কম প্রয়াসের 
মূলে ছিল যীন্তবাদী এবং মানবতাবাদী দ্টিভঙ্গী । রামমোহনের কর্মপ্রয়্যস 
কেবলমান্র ধম সংস্কার এবং সমাজ সংস্কার আন্দোলনের মধোই সীমাবদ্ধ ছিল না। 
ব্যাপক রাজনোতক "চন্তা চেতনাতেও তান আমাদের সশ্রদ্ধ দাণ্টি আকর্ষণ 
করেন। 

পাশ্চান্তয জগতের রাজনোতিক চিন্তাঁবদদের রচনার সঙ্গে তান সুপাঁরাচত 
ছিলেন । রুশো, টমাস পেন, বেকন প্রভৃতির রচনার সঙ্গে তার পাঁরাঁচাত যেমন 
ছিল তেমাঁন বেল্থাম, হিউম+ 'রকার্ডে, জেমস মিল প্রভাতি ইংরেজ চিন্তা[বদদের 

৩৩ 



বন্তব্যের সঙ্গে সাষুজ্য খুজে পেতেন তিনি । ন্রিটিশ সংবিধানও তান তন্ন তন্ন 
করে পড়েছিলেন, পালণমেণ্টে বাক ফক-স্ প্রভীতির উদারনীতবাদী দন তাঁকে 
আকৃষ্ট করত | মশ্টেস্কুর প্রভাবে (১৭৪৮ সালে মণ্টেস্কুর 59101 ০৫ 005 [৪ 
বইটি প্রকাশিত হয়) শাসন ক্ষমতার পৃথকীকরণ এবং আইনের শাসনের পক্ষপাতী 
ছিলেন । বেক্ামের প্রভাবে (১৭৭৬ সালে বেন্থামের চ:880021)0 01 
০0৮60181701) এবং ১৭৮১৯ সালে [00000561018 00 17৬101818 ৪00 1.2615- 

19110) প্রকাশিত হয় ) তান আইন এবং নোতকতার পার্থক্য স্বাঁকার করতেন। 
ইউরোপাঁয় চিন্তাবদদের প্রভাব সত্তেও 'বাঁভন্ন রাজনৈতিক প্রশ্মে রামমোহন যে 
মৌলিকতা দেখাতে পেরেছিলেন, ডঃ বিমানাবহারী মজুমদারের আলোচনায় তা 
প্রমাণিত হয়েছে । ড. সূধান্দুনাথ ভৌমকও বলেছেন যে আন্তারকভাবে প্রচার 
আন্দোলনের সূচনা করে রামমোহন পরবতর্ীকালে আত্মপ্রকাশ করোছিলেন 'নয়ম- 
তাল্কিক আন্দোলনের পুরোধার্পে! গুরুত্বপূর্ণ কোন ধমীয়। সামাঁজক, 
প্রশাসনিক এবং রাজনোতিক ীবষয়ে দেশীয় অগ্রণী শ্রেণীর প্রাতানাধবর্গের ষে 
একটি দাঁয়ত্বপূর্ণ ভুমিকা থাকা প্রয়োজন তার সমত্রপাত করেন রামমোহনই । 

রামমোহন স্বাধীনতার উপাসক ছিলেন। মানহষের যে মত প্রকাশের 
স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন এ ব্যাপারে তানি উচ্চকণ্ঠ ছিলেন৷ মুদদ্রাষন্মের 
স্বাধীনতা আন্দোলনে রামমোহনের ভূমিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় । ১৮২৩ সালে 
প্রেস রেগুলেশনের বিরুদ্ধে তিনি সুপ্রীম কোর্টের 'বচারপাঁতর কাছে আবেদন 
করেছিলেন । ,এই আবেদনে সংবাদপত্রের “স্বাধীনতাকে একটা আধকার রুপেই 
[তান দেখোঁছলেন । প্রেস রেগুলেশনের বিরুদ্ধে প্রাতবাদ হিসাবে রামমোহন 
তাঁর মীরা উল- আখবার" পান্রকাট বন্ধ করে দেন । 

রামমোহনের স্বাধীনতা প্রিয়তা কেবল স্বদেশীয় ব্যাপারের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
[ছিল না। গশবনাথ শাস্তীর রচনা থেকে জানা যায় যে ফরাসী 'বিপ্রবের 
প্রত শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য পর্যাপ্ত অস্হাবধা সর্তেও রামমোহন একাঁট ন্রিবর্ণ 
পতাকা রজত ফরাসী জাহাজে ইংলণ্ড যাবার জন্য ব্যার্ুুল হয়ে ওঠেন । রামানন্দ 
চক্রোপাধ্যায়ের রচনা থেকে জানা যায় যে ম্পেলসের জনগণের 'নিয়মতান্ন্িক 
আন্দোলনের পরাজয়ের সংবাদ তাঁকে গভীরভাবে ব্যথত করোছল«”' “এই ঘল্দ্রণা 
সত্তেও তান ঘোষণা করেছিলেন-__ 

“্বাধীনতার যারা শন্র, স্বেচ্ছাতন্বরের যারা 'িন্্, তারা কখনও জয় হয়নি, 
কখনও শেষ পর্যন্ত জয়ী হতে পারে না।” 

* অমল হোমের লেখা থেকে জানা যায় যে ইংলণ্ডের সংস্কার নিল আন্দোলন 
তাঁর সহানভূতি ও সমর্থন লাভ করোছিল। 

রামমোহন রাওতওয়ারী প্রথা অপেক্ষা জীমদারী প্রথাকেই বেশ সমর্থন 
করেছিলেন ৷ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তও তাঁর সমর্থন পেয়েছিল । কিন্ত তাই বলে 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বা জাঁমদারী ব্যবস্থার ভুটিগন্ীল যে সম্পূর্ণভাবে তাঁর দৃম্টি- 
পথ বাঁহভূত ছিল তা নয়। চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের ফলে জাঁমদারদের একতরফা 
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সুবিধা এবং কৃষকদের দুর্দশা সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন না। জাঁমদারদের 
খাজনা বাদ্ধর জন্য ব্রিটিশ সরকার যে অবাধ স্বাধীনতা 'দয়েছেন রামমোহন 
তারও কুফল দেখতে পেয়েছিলেন 

১৮২৭ সালে জ্রী আইন বলবৎ হবার সময় রামমোহনের ভাামকা বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য | হিন্দু ও মুসলমান জুরী কর্তৃক খিস্টান অপরাধীকে বিচার 
করতে না পারার নীত এবং গ্র্যাপ্ড জুরীতে 'হিন্দু ও মুসলমানের কোন আসন না 
থাকার 'বরুদ্ধে তিনি পার্লামেশ্টে প্রতিবাদপন্ত প্রেরণ করেন। মূলতঃ রামমোহনের 
চেম্টাতেই ১৩২ সালের ১৬ই অগস্ট জুরীদের উপর ধমণয় বাধা অপসারিত হর 
এবং তাঁরা “জাস্টিস অব পঁস্, ও গ্র্যাপ্ড জুরী হবার আঁধকার লাভ করেন। 

১৮২৮ সালে 'রেগুলশন ৩, নামে যে আইন পাশ হয় সেই আইন অনুযায়ী 
রাজস্ব 'বভাগ্ের কর্মচারীদের নিহ্কর জাঁমর মালকদের মাঁলকানা স্বত্ব আত্মসাং 
করার অধিকার দেওয়া হয় । রামমোহন তখন রিন্ত বিত্ত ভ্ঙ্বামীদের পক্ষাবলম্বন 
করে লড* উইীলয়ংম বোণ্টঙ্কের কাছে একাঁট জাবেদন পন প্রেরণ করেন। এই 
আবেদন পন্ত্রে তান পৃবেন্ত রেগুলেশন প্রত্যাহারের অনুরোধ জানান। ১৮৩১ 
সালে ইংল্ডে থাকার সময় হাউস অব্ কমন্সের কাঁমাটির সামনে রাজস্ব সংকান্ত 
বষষে সাক্ষ্য দেবার জন্য রামমোহনকে আহ্বান করা হয়। রামমোহন 
ভারতবর্ষের রাজস্ব ব্যবস্থার ভ্রমপ্রমাদের 'দিকগীল সেখানে স্পম্ট ভাবে তুলে 
ধরেছিলেন । 

ব্যান্তগত স্বাধীনতাকে সনরাঁক্ষত করার জন্যই রামমোহন রায় ক্ষমতার 
বিকেন্দ্রীকরণের প্রশ্ন উত্থাপন করেন । তান যেমন শাসন ও বিচার বিভাগের 
পার্থক্য ঢেয়োছলেন, তেমাঁন চেয়োছলেন সদব দেওয়ান আদালতের হাতে 
বিশেষ ক্ষমতা । পঞ্চায়েত জূরী ব্যবস্থার প্রচলন ও কামনা করেছিলেন 
রামমোহন । 

রামমোহনের মূল আদর্শ ছিল ব্রিটিশ শাসনের মধ্যে থেকে সামাজিক 
অগ্রগ্গাত লাভ, ন্যায়বিচারৎ্প্রাতম্ঠা, কোন কোন ক্ষেত্রে স্বাধিকার অঞ্জন । 
সৌরান্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় রামমোহনকে ভারতের প্রথম রাজনোতিক মডারেট 
বলে উল্লেখ িন্বে্ছন । ইংরেজ উদরনীতিবাদের অন:সরণে আমাদের দেশে 
যে উদারনীতিবাদী রাজনীতি চিন্তার অভ্যুদয় ঘটে রামমোহন তারই ভোরের 
পাঁখ । এই উদারনশীতি ভারতীয় রাজনশীতির জগতে একাদকে যেমন গোম্ঠীবদ্ধ 
প্রচার আন্দোলনের মাধ্যমে সর্বভারতীয় কর্মপদ্ধাতর সূচনা করে অন্যাদকে 
তৈমনি ব*বরাজন্গীতর মূল স্রোতের সঙ্গে স্বদেশের সংযণীন্ত সাধন করায় ।৮ 

তিন 

রামমোহনের পরে রাজনোৌতিক চিস্তাভাবনার ক্ষেত্রে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের 
অবদান স্মরণীয় । এঁদেরই ইয়ংবেঙ্গল নামে আঁভাঁহত করা হয়। হিন্দু, 
কলেজের শিক্ষক হেনার লুই 'ভীভয়ান ভিরোজিওর গভীর প্রভাব পড়েছিল, 
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এ"দের মানস গঠনের উপরে । কিন্তু শুধু ডিরোঁজওর প্রভাব নয়, রামমোহনের 
যাল্তবাদী উদারনোতিক চিন্তাধারাও এ'দের মনকে প্রভাবিত করে এবং সেই সঙ্গে 
সঙ্গে বেকন, হিউম, টম পেন প্রমূখ পাশ্চাত্য দাশশনক ও চিন্তাবদদের 
চন্তাচেতনাকেও এ রা অঙ্গীকার করোছলেন । 

ইউরোশয়ান [ডিরোজওর জন্ম কলকাতায় । ডোঁভড ড্রঃমণ্ডের ধর্মতলা 
একাডেমীতে শিক্ষালাভ করেন তান । ভিরোজওর মানস গঠনের উপর 
দ্রুমণ্ডের মত কাব ও স্বাধীন চন্তাবদ্রে প্রভাব অনস্বশকার্ধ। তরুণ 
ডরোজও ধর্মতলা একাডেমী থেকে দর্শন ও সাহিত্যের প্রীত অনুরন্ত হবার 
প্রেরণা লাভ করোছলেন, অন:প্রাণত হয়োছলেন ইংরেজ উদারনীতিবাদ এবং 
ফরাসী বিপ্লবের দ্বারা ।৯ বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করার পর কিছ দন কেরাণীগাঁর 
করতে হয়োছল ডিরোঁজওকে । ভাগলপুরে মসেস উইলসনের বাড়ীতে 
থাকার সময় তান দেশপ্রেমমূলক কাঁবতা রচনা করতে শুরু করে ছিলেন। 
১৮২৮ সাল নাগাদ |ডরোছজিও কলকাতার 1ফরে আসেন এবং 'হন্দুকলেজে 
[শক্ষক নিযুক্ত হন। এই সময় তানি “ইশ্ডিয়া গেজেট', ক্যালকাটা ম্যাগাজিন” 
ণদ ইণ্ডিয়ান ম্যাগাজিন" প্রমুখ পর্ুপান্রকায় লিখতে শুর; করেন । হিন্দু 
কলেজের তরুণ ছান্ত্রা এই তরুণ 'শক্ষকের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। 
গতানুগ্রাতকভাবে শিক্ষক তাকার্য তানি করেনান। ছান্রদের মনোবকাশের 
দকে তাঁর তীক্ষ দ্ট 'ছিল। [তান চেয়োছলেন ছাতদের স্বাধীন মতামত ও 
চিন্তাধারা বিকশিত হোক । এ্যাডাম্ 'বেল্হাম বাক্লে লকঃ মিল” হিউম, 
স্টিউয়াট? টম পেন, ব্রাউন প্রমুখ দার্শীনক ও রাজনীতাঁবঝদদের রচনাঁদ পাঠের 
ব্যাপারে তানি ছান্রদের উৎসা'হত করতেন । ছান্রদের স্বাধীন মতামত 'বকাশের 
জন্যই 'তাঁন একফাডোমক এসোসিয়েশন নামে একাঁট 1বতক্ণ সভা প্রাতিষ্ঠার 
উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সেকথা আমরা পরে আলোচনা করব! ইউরেশিয়ান 
ডিরোঁজও ভারতকে মাতৃভূমি রূপে বন্দনা করে গেছেন। কাশীপ্রলাদ ঘোষের 
আগেই তান দেশপ্রেমমূলক কবিতা লিখেছেন । তাঁর একাঁট 'বখ্যাত কবতার 
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স্বাধীনচিন্তা এবং স্বাধীনতার তান ছিলেন পরোমপাসক । আর একাঁট 
কাঁবতার [তান স্বাধীনতার বন্দনাগ্শীতি রচনা করেছেন-__ 
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[ডলো-জওকে ঘিরে যে তরুণ অনুরাগীর দল সমবেত হয়েছিল তাঁদের সংখ্যা, 
প্রায় ১৮"এর আঁধিক 1১০ এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কৃফমোহন ব্যানাজ, 
রাঁসককুণ্দ মল্লিক, দক্ষিণারপ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, মাধবচন্দ্র ঘোষ; 
শবচন্দ্ু দেঝ হরচন্্রু ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, গোঁবন্দচন্দ্র বলাক, অমৃতলাল 
মন্্র। এরা শুধু যে হন্দ; কলেজে ডিরোজওর পাঠ 'নতেন তা নয়, এ্টালিতে 
ডিরো'ড্ওর দরে তাঁরা সমবেত হতেন । 'নীষদ্ধ খাদ্যু ও পানীয়ের উচ্ছবাসে এ'রা 
আঁবষ্ট হয়োছলেন 1ঠকই, বাঁধভাঙ্গা বন্যার উচ্ছাস রক্ষণশীন্ম হিন্দসমাজকে 
আঘাতও করেছে । তথাঁপ ডিরোজিও প্রভাবিত ছান্রদের ইতিবাচক 'দকগহীলও 
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ডক্লুর বিমানবিহারী মজুমদার বলেছেন যে, ইয়ংবেঙ্গলের চিন্তাচেতনার উপর 
[ডিরোজিও ব্যতীত রামমোহন রায়ের প্রভাবও পড়োছল। হইয়ংবেঙ্গলের একজন 
বিখ্যাত নেতা তাঁরাচাঁদ চক্তবতঁর সঙ্গে রামমোহন রায়ের ঘানষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। 
১৮২৮ সালে রামমোহন রায় যে ব্রাহ্গসমাজ প্রাতষ্ঠা করেন তাঁর প্রথম সম্পাদক 
হন তারাচাঁদ চক্রবতর্শ। ১৮০০শ শকের “তত্ববোধনী পান্রিকায়' তারাচাঁদ ও 
রামমোহনের ঘাঁনম্ঠ সম্পক সম্পকে নানা কাহনী মাদ্রুত রয়েছে । ইয়ং-বেঙ্গলের 
আর একজন বিখ্যাত নেতা রাঁসককৃষ্ণ মল্লকও যে রামমোহন রায়ের সং্পশে 
এসেছিলেন সেকথা 'শিবনাথ শাস্রীর 'রামতন লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" 
গ্রচ্ছে ম্াঁদুত রয়েছে । ১৮৩৪ সালে কলকাতার টাউন হলে রামমোহনের স্মরণ- 
সভায় রাঁসককৃ্ণ মাতৃভমর উন্নাতি বধানার্থে রামমোহনের কার্যাবলীকে সমশ্রদ্থ 
*বীকৃতি জানান । বাজনারায়ণ বসুর “আত্চারত' থেকে জানা যায় ইয়ং-বেঙ্গলের 
নেতা দক্ষিশারঞ্জন মুখোপাধ্যায় রামমোহনের ওপাঁনষাঁদক একেশবরবাদে বিশ্বাস 
করতেন । ভারতবর্ষে শিক্ষিত ইউরোপাঁয়দের উপানবেশ স্থাপনের যে চিন্তা 
রামমোহন পোষণ করতেন তাকে স্বাগত জানিয়োছিলেন ইয়ং-বেঙ্গলের কেউ কেউ । 

ইয়ং-বেঙ্গলের কার্ধক্রমকে আমরা দহভাগে ভাগ করে আলোচনা করতে পার__ 
একটি সভাসীমাত প্রতিষ্ঠা, অন্যাট হল সামায়ক পান্রকার প্রকাশ (১৮২৮ সালে 
ইয়ংবেঙ্গল দল “একাডোমক এসো সয়েশন' নামে একট প্রাতম্ঠান গড়ে তোলেন । 
হিন্দ কলেজের তরুণ শিক্ষক ডিরোজিওর অনূপ্রেরণা এবং উপদেশের দ্বারা 
অনুপ্রাণিত হয়ে উত্ত কলেজের উচ্চ শ্রেণীর ছান্রেরা এই সভা স্থাপন করেন ॥ এই 
সভার সভাপাঁতি ।ছলেন ডিরোঁজও এবং সম্পাদক ছিলেন উমাচরণ বসু । সভ্যদের 
মধ্যে ছিলেন কৃফমোহন ব্যানাজাঁ, রাঁসককৃষ্ণ মাল্লক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, 
রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, প্যার চাঁদ মিত্র, রামতনু লাহিড়ী, শিবচরণ 
দেব, গোঁবন্দচন্দ্র বসাক প্রমুখেরা । মাঁণকতলার- সিংহ পাঁরবারের বাগান 
বাঁড়তে এই সভার আধবেশন বসত । ডিরোজিওর জাঁবন চারতকার ?িলখেছেন যে 
একাডোমক এসোসয়েশনে__-ব11)0 80610150010 00061 00277651010 ্ 

01 1061:0210, 2130 101) 00080101011 73096 2৪ 5০01:66215, 006 1905 

০0 006 [71000 00116261520 00611 0819215, 01550035580, ঢ06৮৪60 

৪00 78178160713 9.০0101760 601 00610521568 [176 80811 0: 
51015851706 00617 030081705 1 ০008 9170 0176 00761 06 1০80 
16015 2100 8160300606.৮১২ 

চিন বিষয় এই সভায় আলোচিত হত-_- 
(ক) স্বাধীন ইচ্ছা, 
(খ) অদস্ট, 
(গ) প্রত্যয় 
€ঘ) পাঁবন্র সত্য, 
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($) গুণাবলী অনুশীলনে মহান কর্তব্য, 
() পাপের নীচতা, 
(ছ) স্বদেশপ্রেমের মহত্তও 
(জ) পৌত্তীলকতার অসারত্ব, 
(ঝ ঈ*বরের আন্তত্বের পক্ষে ও বিপক্ষে য্যান্ত । 
এই সমন্ত বিষয়ের আলোচনাধ স্বাভাবকভাবেই যৃবকদেব মনে যদ্গপং 

প্রেরণা এবং চাণ্চল্য দেখা যায়। ছাত্ররা কার্যত যেসব আচরণ করতে শহর* 

করে রক্ষণশীল [হন্দসমাজ তাতে আতীঁঙ্কত হয়ে ওঠে । খাদ্যাখাদ্যে অনাচার, 

শ্রেণীভেদে অনাস্থা, প্রচালত সামাজক রীতনীতির প্রাত অশ্রদ্ধা, প্রচালত 

ধর্মব্যবস্থার বিরুদ্ধে অনাস্থা একাঁদকে যেমন নতুন ষুগের সূচনা করল অন্যাঁদকে 

তেমাঁন রক্ষণশীল সমাজে তার আলোড়ন স্বাণ্ট করল ।৯৩ 

ডিরোজওর জীবনচারতকার লিখেছেন ফে? একাডোমিক এসোসয়েশন বাধ 
প্রভাব বিস্তার করে। প্রথমতঃ এর ফলে বাংলাদেশে নানাবিধ সভাসাঁমাত 
গড়ে উঠতে শ:রু করে, স্বাধীন মতামতের বিকাশ ও বিস্তার ঘটতে শুরু করে, 

প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য ভাবধারার মধ্যে তাঁর সংঘাত উপাস্থিত হয়।১৪৯ "দ্বিতীয়তঃ 

এর ফলে কয়েক মাসের মধ্যে দেশীয়দের দ্বারা পাঁরচাঁলত ১২ থেকে ১৪টিএ 
সংবাদপর্র প্রকাশিত হয় ।১৫ 

শহন্দু পোট্রয়ট” পান্রকা একাডে!মক এসো সয়েশনকে কোম্ব্রজ এবং অক্সফোড' 
বশবাবদ্যালয়ের প্রাঁসদ্ধ ছান্রসংসদ গহীলর সঙ্গে তুলনা করেছিল । রামগোপাল 

ঘোষের মৃত্যুকে উপলক্ষ্য করে একাডোমক এসোসয়েশন সম্পর্কে পহন্দু 
পৌঁন্রয়টে লেখা হয়__ 

“1580 0106 026010. 2100 (08000101056 01005 975 00 005৩ 

0151521:510125১ 010০ 4১080209010 48590186101 ৮785 60 00৬ 010 1781000 

0011656. 4১5 036 £8526550 861090058 2190 56905509061) ০0৫ 51781910 

018]05906 0186015 10, 0008০ ০114093, 5০ 010 006 9086 2100101)1 0£ 0106 

[71790 ২0186, আ1)0 18952 100 8606] 1160 50 810)11)6106]5 018611)6- 

0191560. 006107561568, ০0105350 00617 06108010£ 0০615 11) (178 

£১8900190010,১৬ 

১৩৮ সালের প্রথম 'দিকে “সোসাহীটি ফর 'দি একুইীজশন অফ জেলারেল 

নলেজ' বা “সাধারণ জ্ঞানোপার্জকা সভা, প্রাতীষ্ঠত হয় । এই সভাটির উদ্যোক্তা 

[ছিলেন তাঁরণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতন; লাহড়ী, তারাচদি 

চক্রবতখ, রাজকৃ্ণ দে প্রমুখেরা । এই সভার মূল উদ্দেশ্য 'ছিল-_“2০0011108 
800. 0170511)6 05660] 10005716066, জ10) 8৪02012] [66610455 00 61) 

10015085900 005. 5020010101 0£ 006 ০001700১ ৪130 0: 

01003001106 02200]5 1619 010108 95০60 0196 100600106108.৮১৭ 

তারাচাঁদ চক্রবত ছিলেন সাধারণ জ্ঞানোপার্জকা সভার সভাপাঁত, 
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রামগোপাল ঘোষ এবং কালাচাঁদ শেঠ ছিলেন সহ-সভাপাঁত, যুগ্ম-সম্পাদক 
ছিলেন প্যারাচাঁদ মিন্ন এবং রামতন. লাহড়ী। প্রত্যেক মাসে একবার এই সভার 
সভ্যরা হিন্দ কলেজ গহে 'মালত হয়ে ইংরেজী অথবা বাংলায় লেখা নানা প্রবজ্ধ 
পাঠ করতেন ॥ প্রবন্ধগঠীলর বিষয় বৈচিন্র্য ছিল। রাজনীতি ও হীতহাস বিষয়ে 
যেমন প্রবন্ধ রচিত হত তেমাঁন রচিত হত বিজ্ঞান, ইতিহাস এবং সাহিত্য বিষয়ক 
প্রবন্ধ । এই সভাটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী হয়ে সমাজ কল্যাণে ব্যাপৃত ছিল। 
বাংলা সাহিত্যের অন:শীলন এবং বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের কথা বাংলা- 
ভাষায় বাঙাল) কর্তক এই সভাতে প্রথম ব্যন্ত করা হয়। সধাশ্লষ্ট প্রবন্ধাটর 
রচাঁয়তা ছিলেন সংবাদ পর্ণোচন্দ্রোদয়ের তৎকালীন সম্পাদক উদয়চরণ আড্য | 

“বেঙ্গল হরকরা” পান্রকায় সাধারণ জ্ঞানোপাঁ্জকা সভার কার্যকলাপ সম্পকে 
যে সধক্ষপ্ত ববরণট প্রকাশিত হয় সৌট এই রকম-_- 

“১০০৫০াডে 101: 0106 £১60101910101) 0: 33618615] 7600 ৮165৩. 

01061 0015 06815178010) 00616 1085 8%15660 2) 08100069, £ 

500160% 0£ 17657060508015 1717000 08106 100610১ চ/1)0 10762 01006 ৪. 

[001001) আ10) 006 1৩7 01610000021] 20157080101) 2180 10010101706, 

/১1050081) 0105 50016051085 21560 10: 5250191 ড৪1:5) 168 

[11217010615 272 50 17700650200 1085০ ৪০ ৪6001900815 26918020 

70010116165 25 €০ 0০ 1321015 1হ00জ) 0086 006 50০16 00০5 2150, 

[1065 17952 1065 6101)616995 70661) 8:22 20 2€2.1003 11 [9:0100- 

01105 6106 0:8065.77016 7901995 109 060100. 011610861ড5 0০ 07৩ 

৪0001510100 06 £11619.] 100051605০১ 8100 00 88179 0015 2100 0126 

17061715615 28521071015 011০6 6৬০1৮ 170100) 90 006 [71000 0০01166০, 

10218 8০৬০15] 0£ 006 5011105 £21001210761 10:000102 &8.01) 1018 25585 

07 708961, ০101) 15 9.0 00 0106 [0620105, 20012021020 28 1981 

9600০ 01:০9০০2৫1055  701)616 15 100 12501006101) 10009560 ৪3 6০ 

006. ০1021906061 01109806015 01 0106 55101300 €0 ০০ 062866ণ 00১012, 

7006 2105 10002101061 70718552160 ড01)802৮61 57001600 1৮ ১0108102158 

ভ/10012) 006 500196 ০0: 1018 2011165 010 ড/1)201 1008৮ 198 17008 001890- 

[08106 ভা100 1015 [920001101 0982 010. 06102167061)0 01 80005 ) 1801 13 

01761106165 061160 101 01)2 71161 [0 01585 1015 5882.5 ০$61)61 118 

11১৩ 71081851) 01 10 0102 1301089166 12101032 2.5 182 22095 01011] 

0250, [0 0015 ৪) 51106 006 2802101851)1061)6 06 6106 5902865, & 

£620 ৮211565 0£ 00010 1992 ৮০০1 0:28020. 0£ 26 0106 10022011968 

0000 500121059 2120 006 00056 0100102 685855 2170 19292151792 

[20619 50116506650 00£661061 2170. 10111766025 6186 “€:21)58,061009 0: 
0112 5০9০166. ০ 11006 ড০0100168 0: 01556. 02058 50101051196, 
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8179805 728860 €1১101261) 05 01688. [6 0085 02 80060 01390 006 

৪০০1০ 26191656170 1189 ৪100100 €জ0 1)10100160 22210006218. 

[ বঙ্গপ্রী পান্রকার ১৩৫৯ সালের আশ্বিন সংখ্যায় নব্যশিক্ষা ও দেশজ্ঞান' 
নামক প্রবন্ধে যোগেশচন্্ু বাগল “সাধারণ জ্ঞানোপার্জকা সভার আনহপ্ীর্বক 
[বিবরণ 'দয়েছেন | ] 

১৮৩০ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ার একাডোমক এসোসিয়েসনের সদস্যরা 
“ার্থেনন' নাম একটি ইংরেজী পান্রিকা প্রকাশ করেন । প্রথম সংখ্যায় ঘোষণা 
করা হয়ে'ছল যে মাসে ৪ বার এই পান্রীকা প্রকাশ করা হবে, কিন্তু বান্ডবে তা 
সম্ভব হয়নি ৷ পান্রকাটির উদ্দেশ্য িল-_- 

পু1000 95 011615) 5০6 701019221) ৮5 ৪10811018 200 165 

001 001001091)05) 01025 20660 50016 01891) 101 006০ 0010010101)109 01018 

0৫6 00611 821) 011061008১ 50106 1210166 10616 01065 17095 1551561 

61)611 000006100৯৯ * 

পার্থেননে ভারতবর্ষে ব্রিটশের স্থায়ীভাবে বসবাস, বিচার আদালতে 
অনাচার, স্রশ-*ক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি িতক“ মূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 
ডঃ সংধীন্দ্রনাথ ভৌ'মক িলখোছন,”-১৮৩০ সালে পাথেনিন' নামে একটি 
প্রগাতশীল পাত্রকা প্রকাশ করে এই নবীন গোম্ঠী হ্ত-শিক্ষার পক্ষে এবং 
পৌত্তীলক কুসংস্কারের 'বরহদ্ধে বন্তব্য রাখেন । হিন্দু রক্ষণশীলদের নিয়ে 
গাঠত আঁভভাবক স্মাতর নদেশ'পান্রফাটর 'দ্বতীপ্ সংখ্যা আর সূর্যালোকের 
সাক্ষাৎ পায়নি । বালঝদের বাচালতা দমনে এই ব্যবচ্থা ইংরেজ কায়েমী স্বাথের 
মুখপান্ত জন বৃজল সমর্থন করোঁছল । জার দ্বারা বিচারের একটি রাজনৈতিক 
দাঁব এ পাঁন্রকায় উাল্লাখত হওয়ায় অনেকে শঙ্কত হয়োছিলেরন ।»২০ 

গহন্দু-কলেজের ছাত্ররা শদ হিন্দ পাইও'নয়ার' নামে আর একাঁট পান্রকাও 
প্রকাশ করোঁছল । এই পান্নকায় স্বাধীনতা, বিদেশীর অধীন ভারতবর্ষ প্রভৃতি 
প্রবধ প্রকাশিত হয । এষ পাঁন্ুকার একট প্রবন্ধে ভারতবর্ষের ইংরে্গ শাসনের 
সমালোচনা করে লেখা হয় যে এই শাসন ব্যবস্থায় ভারতবাসীর মতামত 
প্রাতফলিতহঞ্ছগ না। দেশের আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও দেশবাসীর কোনও হাত 
নেই। 'রটশ শাসকেরা স্বৈরতা!ন্জুক মনেোভাবাপন্ন । ফলে এই রকম শাসনে 
বা'ণাঁজ্যক বা রাজনৌতিক কোন 'দিক দিয়ে দেশবাসীর কোন উন্নাত সম্ভব 
ময় (২ ১ 

১৮৩১ সাবের ১৮ই জন '্ঞানাহ্বেষণ' নামে আর একট পান্রকা প্রকাশিত 
হম্ন । প্রচলিত আছে যে দাঁক্ষণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ই পান্রকাটর উদ্যো্তা 'ছলেন। 
ব্জেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর “বাংলা সামারক পন্ধ গুনের প্রথম খণ্ডে 'লখেছেন 
যে, দাক্ষণার্ঞ্জন হাড়াও এই পন্রবার সঙ্গে যুক্ত ?ছলেন রাঁসবকৃষ্ণ মাল্পব, 

মাধবচন্দ্র মাঁলক, তারকচন্দ্র বসু, রামগোপাল ঘোষ, রামচন্দ্র মন, হরমোহন 
চট্টোপাধ্যায় 1২. এই পঠিকার প্রকাশক ও সম্পাদক কে ছলেন সে প্রশ্নের 
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এীমাংসা অবশা আজও হয়নি।২৩ 'জ্ঞানাক্বেষণে'র শিরোভূষণ ছিল দুট 
সংস্কৃত শ্লোক এবং তারই অনুবাদ চারটি ছন্র বাংলা পদ্য-_ 

বাঞ্চা হয় জ্ঞান তুমি কর আগমন । 
দয়া সত্য উভয়কে কারয়া স্থাপন ॥ 
লোকের অজ্ঞানরূপ হর অন্ধকার । 
একেবারে শঠতারে করহ সংহার ॥ 

সংস্কৃত ও বাংলা এই শ্লোক দুটি বিশ্লেষণ করলে 'জ্ঞানাজ্বেষণের' মুল 
উদ্দেশ্য অবগত হওয়া যায়। মিথ্যাচার ও ভণ্ডামি দূর করা; অন্জতার্প 
অন্ধকার দূর করাই ছিল এর লক্ষ্য । 'জ্ঞানাষ্বেষণের' প্রথম সংখ্যায় পা্নকার 
মুখবন্ধস্রুপ প্রবন্ধাট এই রকম-- 

“এর প্রয়োজন এই যে, এতদ্দেশীয় 'বাঁশত্ট বংশোন্তর অনেক মহাশয়েরা 
লোকের প্রবণ বাক্যেতে প্রতাঁরত হইতেছেন, তাহাতে তাঁহারাঁদগের কোনরূপেই 
ভাল হইবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া খোঁদত হইয়া বিবেচনা করিলাম যে নানা 
দেশ প্রচলিত বেদ বেদান্ত মন মিতাক্ষর প্রভাতি গ্রন্হের আলোচনা দ্বারা 
তাঁহারাদগের ভ্রান্তি দূর কাঁরতে চেষ্টা কারব। 

“দ্বিতীয়তঃ এই যে এতদ্দেশ নিবাস অনেকেই আপন জা'তাঁবাহত ধর্মের 
প্রীত জিজ্ঞাসা কাঁরলে যথাশাস্ত্রানূসারে কাহয়া থাকেন 'কন্তু সেই মহাশয়েরা 
এমন কর্ম করেন যে তাহা কোন 'বাঁশম্ট লোকেরই কত“ব্য নহে । ইহার কারণ 
1ক তাহাও বিবেচনা করতে হইবেক । 

“তৃতীয়তঃ এই যে ভূগোল প্রভৃতি গ্রন্ছ যদ্যপি এতদ্দেশে দেশান্তরীয় ও 
বঙ্গদেশীয় ভাষায় নানা প্রকারে প্রকাশ হইয়াছে তথাঁপ সে আঁতাঁবস্তারত রূপে 
প্রচার হয় নাই অতএব সকলের আশ বোধের 'নাঁমত্তে সেই সকল গ্রন্ছু আমরা 
বঙ্গদেশীয় ভাষায় ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিব। এবং অন্য ২ বিষয় যাহা প্রকাশ 
করা অবশ্যক তাহাও উপাঁচ্ছতান[সারে প্রকাশ কাঁরতে ন্ট কারব না ইাত 1৮২৪ 

জ্ঞানান্বেষণে' রাজনোতিক বয় সংকান্ত প্রবন্ধই বোৌশ প্রকাশিত হত। 
ভারতবর্ষের উপর ঈস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানী নামক একটি মাকেন্টাইল কোম্পানগর 
রাজনৌতিক কত্ত্বের তীব্র সমালোচনা করা হয় এই পান্কায় । ভ্থা হয়-_ 
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নানা প্রবন্ধে 'জ্ঞানান্বেষ্ণ' আভযোগ করতে থাকে যে ঈম্ট হীণ্ডয়া কোম্পানী 

ভারতবধাঁয়দের স্বার্থ ও আঁধকার রক্ষার ব্যাপারে চূড়ান্ত ব্যর্থতার পারচয় 

দিয়েছে । বিচার বিভাগ সামীগ্রকভাবেই নুটিপূর্ণ এবং বৈষম্যভারাতুর । রাজা 

রামমোহন রায় ম্যদ্রাযল্ম্ের স্বাধীনতার জন্য যে আন্দোলন শহরু করোছলেন 

জ্্রানান্বেষণ' তাকে তীব্লভাবে সমর্থন করেছে । ভারতবধাঁয়দের স্বাধীন মতামত 

প্রকাশের ব্যাপারে সমূহ প্রাতবন্ধকতা দূর করার জন্য জ্ঞানান্বেষণ আবেদন 

জাঁনয়েছে লর্ড বোঁ্টঙ্কের কাছে । কলকাতার পুলিশ বিভাগেরও তীন্র 

সমালোচনা করেছে জ্ঞানান্বেষণ । পান্রকার মতে দুনর্শীতপরূর্ণ প্ীলশ বিভাগে 

শৃঙ্খলার চিহমান্র নেই। সামান্যতম কাজের জন্য প্দীলশ উৎকোচ গুহণে 

ছিধাহধন | জ্ঞানান্বেষণে প্রশাসনিক পদে এবং অন্যান্য চাকুরীর ব্যাপারে 

ভারতববর্শয়দের দাঁবকে তীব্রভাবে তুলে ধরা হয়। জ্ঞানান্বেষণের একাঁট প্রবন্ধে 

লেখা হয় ভারতীয়দেরকে-_ 
.:49100010 8150 ৮৪ ৪110ড/60 €০ 81381:5 10 80610 0 £0৬৩- 
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ভারতবর্ষ ভারতীয্রাই শাসন করবে _ জ্ঞানান্বেষণ এই সুরও তুলোছল। 

শাসন ব্যাপারে যোগ্য হওয়ার জন্যই উপধ্যন্ত শিক্ষার প্রয়োজন । ভাবতের 

ইংরেজ শাসকেরা যাঁদ সত্যই ভারতবজ্ধ; হন তাহলে তাঁরা ভারতীয়দের শক্ষার 
ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করবেন । জ্ঞানান্বেষণ লিখল-__ 
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যাঁদও-্ট্্রানান্বেষণ মূলতঃ *মধ্যাবত্ত ব্াদ্ধজীবীদের পাত্রকা ছিল তথাঁপ 

শ্রমজীবী দাঁরদ্রু মানূষের প্রাত তার সহানুভূতির প্রকাশ দেখা যার বাভন্ন প্রবন্ধে । 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ভের ফলে সরকার এবং জাঁমদারেরা লাভবান হলেও দর পার়তরা 

বাঁণত হযেছে বলে পান্রকাঁটিতে লেখা হয় । মফস্বল আদালতে দাবিদ্র রায়তুরা 

[কিভাবে লাগ্থিত হয় তার ?ববরণও পান্রকাঁটিতে তুলে ধরা হয় । 

২৮৪২ সালের এীপ্রল মাসে “বেঙ্গল স্পেকটেটর নামে ইয়ং-বেঙ্গলদের আর 

একটি মুখপন্ন প্রকাশিত হয়। পাঁত্কাটর সম্পাদক ও পাঁরচালক ছিলেন 

রামগোপাল থোষ। ক্যালকাটা 'রাভউ'র ১৯১১ সালের জান;য়ার মাসে 

প্রকাশত রামগ্োপাল ঘোষের একটি 'চতি থেকে জানা যায় যে কৃষষমোহন 

বান্দ্যোপাধ্যায়, তারাচাঁদ চক্রবতশ এবং প্যারাচাঁদ মত এই পান্নকার প্রত সংখ্যায় 

২৪৩ 



লিখবেন এবং বিশেষ করে তারাচাদ প্রবন্ধগযীল দেখে দেবেন বলে স্থির হয়েছিল । 
প্রথমে পান্রকাখানি মাসকর্পে আত্মপ্রকাশ করলেও এঁ বৎসরের সেপ্টেম্বর থেকে 
পাক্ষিক এবং ১৮৪৩ সালের মাচ" থেকে সাপ্তাহিকরপে প্রকাশিত হয় । ১৮৪৩ 
সালের ২০শে নভেঘ্বর পান্রকাটির শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। যোগেশচন্দু 
বাগল 'লিখেছেন__“পান্রকাখান অগোণে নব্য বঙ্গের মৃখপন্র হিসাবে প্রাসাঁদ্ধ লাভ 
করিল। ইহা যেমন সরকারের কৃতকর্মের কঠোর সমালোচনা করিতে কুাণ্ঠত 
হইত না, তেমাঁন সমাজের নানা গলদ উদ্ঘাঁটত করিতেও পশ্চাদপদ হয় নাই 
প্রগীতমৃূলক সকল প্রচেত্টারই ইহা অগ্রণী ছিল ।৮২৮ 

পান্রকাটর প্রথম সংখ্যায় সম্পাদকীয় নিবন্ধে জানানো হয় যে এই পান্নুকা _ 
'ক ব্রিটিশ সরকারের কাছে ভারতবষায়দের অভাব আঁভযোগ উগ।পন 

'খ। দেশের সবশীঙ্গীণ উন্নাতির জন্য 'ব্রাটশ শাসকদের দত্ট আবর্শণ 

গ' াক্ষিত সম্প্রদায়কে দেশের উন্নাত সাধন ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান 

এন্'দকে এই পাবা যেমা রঙ্গণশীলতার বিরদ্ধে আন্দোলন চালিয়োছল, 
ধমণডভা” কার্যরমকে বঠোর সমালোচনা করেছিল অন্যাদকে তেমান প্রাতিপন্ছ 
ংস্কাল্মলেক কারক্মকে স্বাগত জানিয়েছিল । "বদ্যাসাগরের বিধবা গববাহ 
আনলশলন পাতিকাণ উষ্জ সমন লাভ করেছিল । ১৮৪৩ সালের দাসত্বনিরোধ 
ভাইলবে- স্বাগত জানয়েছিল “স্পেকটেটর, ৷ ক্মণ্ত রকম শোষণের বিরদ্ধে এই 
তি উচ্চকণ্* প্রীতবাদ কবোৌছল । জাঁমদার এবং তাল.কদাররা রায়তদের 

দকভালে শোষণ কলে তার দীর্ঘ বিববণ পান্রকাটিতে প্রকাশিত হয় । চিরছ্থায়ী 

কভ্দান্গর কঠোর সমালোচনা কথা হয়। শো'ষত শ্রমজীবীদের প্রাত প্রকাশা 
সহানভভুত জানানো হয এই পাঁন্রকায়। বলা হয় যে ভারতবর্ষ থেকে দূরবতশ 
উপ-নবেশগহীলতে শ্রমিকদের নিয়ে যাওয়া অন্যায় । 

'ল্সেল স্পেকটেটব' ভাক্তবর্ষ শাসনের ব্যাপরে ভারতীয়দের অগ্রাধিকারের 
প্র উত্থান হরে ।  সমপাঁজৎ চক্ুবতণ 'লখেছেন-- সি 
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শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রেও পাত্রকাটিতে পর্ণপ্ত গুরুত্ব আবোপ করা হয়। 
পান্রকাৰ মতে আইন প্রণয়ন, রাজস্ব সংগ্রহ এগুীলই শুধু সরকারের একমাত্র 
কর্তব্য নয়, উত্তম প্রশাসনের স্বাক্ষর 'শক্ষা বিস্তারের মধ্যেও নাহত । ব্যবহাঁরক 
শিক্ষা এবং জীবনোপযোগা "শক্ষার দাঁব জানানো হয় পান্রুকায় 

এবার আমরা উনাঁবংশ শতাব্দীর ইয়ংবেঙ্গল সম্প্রদায়ের নেতা ও নায়কদের 
রাজনৌতিক চিন্তাচেতনা'্ পরিচয় গ্রহণ করব । 

পৃবেই বলা হযেছে যে দেশপ্রেমের বাণৰ প্রচারক ছিলেন ডিরোজিও স্বরং | 
যাান্তবাদী-অপ্রং মানবপ্রোমক ডির্যোঁজও ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলে মনে করতেন । 
তাঁর দেশাত্ববোধক ইংরেজী কাঁবতাগ-লতে ভারতপ্রেমের উজ্জল স্বাক্ষর দেখা 
যায়। ১৮২৮ সালে প্রকাঁশত [ডিরোজওর দ্বিতীয় কাব্যগ্রচ্ছ “ফব্টীর সফ 
জাংঘাীরাবঝ' প্রথম কাঁবতাঁট মাতৃভাম ভারতবর্ধকে উদ্দেশ্য করে রচিত । (ডরো জিও 
প্রসঙ্গে পুবেইি আমরা এই কাঁবতাটির উল্লেখ করোছ । ভিরোজিওর “এই 
দেশপ্রেম ইয়ং-বেঙ্গল সম্প্রদায়ের মধ্যে স্ারত হয়োছল। ১৮৩০ সালের ১৭ই 

ফেব্রুয়ারি 'ইপ্ডিয়া গেজেট" পা্রকায় প্রকাঁশত কাশীপ্রসাদ ঘোষের নিয় কাবতাটর 
মধ্যেও দেশপ্রেমের তীব্রসূর বেজেছে__ 

[8170 0৫ 005 03005 810 101 10802 3 
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[8154 01 0062 01105 01109018165 12006, 
1%% 17811561910 1 101 6,217 1815ড61] 

কাশনপ্রসাদ এবং তাঁর বন্ধুরা স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখোছিলেন। তবে তারা 
সেই সঙ্গে এটাও অনুভব করেছিলেন যে স্বাধীনতার সূর্ধোদয় হ'তে এখনও 
[বিলম্ব আছে । কাশপপ্রসাদ ঘোষের হীশ্ডিয়া' নামক আরও একাঁট কবিতাতে 
দেশপ্রেমের তীবরসৃর বেজেছে। এই কাঁবভাঁটর উল্লেখ আমরা দেখতে পাই 
১১৬১ সালের মুখাজাঁর ম্যাগাঁজন পান্রিকায় কবিতাঁটর অংশাবশেষ এইরকম-_ 
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ইয়ং-বেঙ্গলের যাকানষ্তা এবং স্বদেশানুরাগ তাদেরকে দেশ ও সমাজের 
নানাবিধ কল্যাণকর কর্মে নিয়োজিত করোছল ' নাঁলনীকান্ত রায় ঠিকই 
বছলেছেন যে, ধম্ভাব 'ব্বাঁজতি দেশাভাবোধ, যা সোঁদনের বাঙ্গালী মানাসকতায় 
দৃভভ ছল" তাব ধারক ও প্রধান প্রবস্তা ছিলেন ডিরোজও শিষ্য সম্প্রদায় 1৩ 

দেশ এবং সমাজেব উন্নয়নমূলক বহাঁবধ বর্মপ্রচেত্টায় এদের মনীষা ও উদ্যম 
শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করতে হয় । 

ইষং-বেঙ্গল সম্প্রদায় 'দ্বিতীর ফরাসী বিপ্লবের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। 
এদেবই কেউ বেউ মনে করতেন যে ভারতবর্ষে ফরাসী 'বিপ্রবের অনুরূপ কোন 
বিপ্লব অচিরেই সংঘটত হবে । ১৮৪৩ সালের “বেঙ্গল হরকরা” পান্রকায় সম্ভাব্য 
বিপ্লব সম্পর্কে ধারাবাহক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় | পান্তরকার প্রবন্ধ রচায়তার নাম 
ছিল নাঃ 4010 £310৬; এই ছদ্মনাম ছিল । 010 7717 রাঁচত প্রবন্ধের 

[লোনা প্রসঙ্গে 405 £0160 ০0£ 11015+ পান্রকায় লেখা হয়__ 
“ [0 25561501726 16 005 28052510980 21213520 005 101558110£5 

0: 006 716101) [২০ড০0110012) 6825 ০010 05 001৬ (0110016 108006 06621) 

068,060 1116100617১ 210. 28811160 & 0101067 00510107) 20000 (106 

10901010506 1106 62100) 15 00 01106 2105010665 10010561856, 4042৬ 10118 
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1. 71:81015 9010816১৮১২ 

'রঃটশ শাসন ভারতীয় স্বাের প্র$তকুল- ইয়ং-বেঙ্গল ম্প্রদায়ের অনেকেই 
এ"মত পোষণ করতেন । রাঁসককুষ্ণ মাল্পক 'জ্ঞানান্বেষণ* পান্রকার একটি প্রবন্ধে 
ভারতবর্ষে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাপনকে তীব্র আক্রমণ করে লিখেছেন যে 
ন্যায়মূলকনপাঁতর উপর এই সরকার প্রাতিশ্ঠিত নয় | পাঁরহাস বরে তিনি বলেছেন 
যে একদল বাণক অকস্মাৎ প্রশাসকের পদে উন্নীত হয়েছে, এদের কাছে ভারতবাসাঁ 

২৪৬ 



সংশাসন আশা করতে পারেনা । এই সরকার ভারতবর্ষকে শোষণ ও দোহন 
করতেই শুধ; উৎসাহা। ভারতবর্ষের বিচার বিভাগের প্রহসনকে তান তাঁর 
আক্রমণ করেছেন । রাসিককৃষ্ণ ভারতবর্ষে ঈম্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানীর রাজনোতিক 
কর্তৃত্বের তাঁর বিরোধিতা করেছেন৷ 'তাঁন 'িখেছেন-_ 

2819089৪035. 00656000 5580600 ০00017055 10 067:2610179 
0008৩ 6115 12101 17856 790177660 ০00৮, জ/1]] ০073610066০ 
€30180.৮৩৩ 

রাঁসককৃষের মত দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ভারতবর্ষে ইস্ট ইশ্ডিয়া 
কোম্পানীর শাসনকে সমালোচনা করেছেন । ১৮৪৩ সালের ৪ঠ। ফেব্রুয়ারি হিন্দু 
কলেজে পঠিত 2:586770 00170161017. 0৫ 6109 [199 11018, (00001991515 
০94105 ০£ 1001580016 ৪90 চ0০11০6 00061: 06 76158981 016৪814০+ 
প্রবন্ধাট তারই প্রমাণ । বিচার 'বভাগের দুনগীত সম্পকে 'তাঁন আভযোগ 
উদ্যাপন করেন । স্পম্টভাবেই তান বলেন ষে'পওন থেকে সেরেন্ডাদার পর্যন্ত 
সকলেই কোন না কোন ভাবে উৎকোচ গ্রহণ করে। পালিশ বিভাগের দুনশীত 
সম্পকেন্ডী তিনি অনুরূপ আঁভযোগ উত্থাপন করেন। তান বলেন যে আপন 
স্বাথেই 'ব্রাটশ ভারতবর্ষের সমূহ সম্পদ আত্মসাং ও শোষণ করছে। ইয়ং- 
বেঙ্গলের আর একজন নায়ক রামগোপাল ঘোষ ১৮৬১ সালে হাঁরশচন্দ্ের স্মৃত- 
সভায় বলোছলেন-__- 

ও ও ০0012 11:65 0018) 81001119061 2 £0৮ 6:11061)0 50001) 29 
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উচ্চতর চরী বাকুরীর ক্ষেন্তে এবং প্রশাসানক পদে ভারতীয়দের দাঁবিরও 
প্রবস্তা ছিলেন ইম্নংশবেঙ্গল সম্প্রদায় । রাঁসককৃষ্ণ মাল্লক 'জ্ঞানান্বেষণ' পাঁনকায় 
সরকারী চাকুরীতে শিক্ষিত ভারতবাসীকে নিষনত্ত করার উপর গুরত্ব আরোপ 
করেন, সেই সময় দুনর্শীতর অজহাতেই ভারতবষণয়দের প্রশাসাঁনক ও বিচার 
ব্ভাগায় চাকুরীতে নিযুক্ত করা হতো না। রাঁসককৃণ এই আভিযোগ স্বাকার 
করে বলেন যে ভারতবধাঁয় আঁফসারদের দুনর্শীত পরায়ণতার কারণ দুটি । 

তাদের বেতন কাজের পক্ষে উপয্্ত নয়। 'জ্ঞানান্বেষণ' পান্রকায় 1তাঁন 

সপম্ট ভাষার বলেন যে, ভারতবর্ষের মত বিশাল দেশে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে 

ভারতীয়দের অংশ থাকা উচিত ৩৪ 
রাঁসককৃ্ণের মত দাঁক্ষণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রশাসানক পদে ভারতীয়দের দাবা 

৭২৪৭ 



উত্থাপন করেন । ১৮৪ত সালের ৬ই ফেব্রুয়ার মাণিকতলা গাডেন হাউসে 
একাঁট সভায় দক্ষিণারঞ্জন বল£লন-__ 

০৬৪৪ 10100011810 200. 00161 080 05056 আ[ও০ 186565981115 

[867 ৪0 10001) 01 005 50018005910 20088010602 0£ 60611 

10951176 0০017 0012. 215৫. 200008.05ণ0. 01) 118০ 9081) 81)0010 6 1961:701- 

06০৭ 00 810815 0106 1918023 ০016 00080 2170 21000102106120 10 

0301001001151)60 10 50100628105, 8180 50100010062 00০17 810 11) 006 

8.010017)150:2.001 0£ 010৩ 18 ?” 

১৮৪৩ সালের ১৮ই এ্রপ্রল কলকাতার টাউন হলের সভাতে তারাচাদ 
চক্রবতাঁর নেতৃত্বে হিন্দ; কলেজের ছাত্ররা প্রশাসাঁনক পদে ভারতীয়দের অগ্রাধকারের 
ব্যাপারে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন । ১৮৪৩ সালের ৬ই জ.লাই বেঙ্গল 
'ব্রাটশ ইশ্ডিয়া সোসাইটির সভাতে অনুরূপ প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। 
সিভিল সাভিসের ক্ষেতে ইংরেজদের একচেটিয়া আঁধকারের তার সমালোচনা 
করেন তারাচাদ চক্রবতর্ন। ১৮৪৩ সালের ১৫ই জানুয়ারি “বেঙ্গল স্পেকটেটর' 
পান্রকায় তারাচাঁদ সিভিল সার্ভস সম্পর্কে লেখেন__ 

£000617 16 00 0010110 ০0007990101099 2150 0102 15570] ভা1]1] 16 

10016 82102 200 2021202660109 11) 2৮1: 10010 0: ৬1০.” 

প্রশাসাঁনক পদে ভারতীয়দের দাবীর আর একজন প্রবনতা হলেন প্যারীচাঁদ 
মিত্র। ১৮৫৩. সালে ঈস্ট হীণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদ পুনর্নবীকরণের সময় 
প্যারণচাঁদ 'ব্রীটশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এসময় একটি প্নন্তিকাও 
রচনা করোছিলেন | , ১৪৪৬ সালে প্যারা চাঁদ ?লখোঁছিলেন-__ 

"16 006 11700615508 0৫ 016 ০0100521600 1706 521:5809 0106 11196 

০06 0612102,0101) ৮710101) 100 23505 0০0 ০618 006 ০0521919060 

৪00 09০ 000005219810660 12006 08 101৩1) 00) ৪৪ 0:০091]ছ 

00811520 50100109125 11)016956. 110 1110)1921 

ইয়ংবেঙ্গল দল আইনের ক্ষেত্রে শাসক এবং শাঁসতের সমানধিকার দাবি 
করোছলেন । ১৮৪৯ সালে বেথুন সাহেব অইনের ক্ষেত্রে শ্বেতার্গ প্রবং কৃষ্ণাঙ্গদের 
সমানাধকারের যে খসড়া রচনা করেন তার 'বরুদ্ধে বর্ণ সচেতন শ্বতাঙ্গরা 
আন্দোলনে মুখর হয়ে ওঠে । ১৮৪৯ সালের ২৯শে ডিসেদ্বর কলকাতার 
টাউন হলে শ্ধেতাঙ্গরা সমবেত হয়ে বেথদ্ন সাহেবের খসড়াকে 'কালা আইন 
আখ্যা দেয়। রামগোপাল ঘোষ শ্বেতাঙ্গদের অন্যায় আন্দোলনের বিরদ্ধে 
কলম ধরেন। তান_-“4 15 1২610991105 01 96100910 10186 4১০০৪, 
00030301915 ০811০0 13190 4১০09” নামে একটি পণীন্তকা রচনা করেন। 

বেথখ্ন সাহেবের খসড়াকে সমর্থন করে তান বালম্ঠ কণ্ঠে বলেন যে এর মধ্যে 
অন্যায়মূলক বা বৈষম্যমূলক কোন ব্যাপার নেই । রামগোপাল লেখেন__ 

“[8 16 10086 19 16 919 18 10 13018650019. 17001701201 20011180138 

৪৮ 



01 176: 11216505:8 08:02 5820)০03 51)01110 062 0820 50 00০৮ 0০ 

চ110282 ৫6117700606 1000 0176 12099001909 05011501501 006 

17170191:6 0095 215]05 052 0215266 0£ 06108 180660 05 2081151 

197৪ 1105680 0£ €1)০ [8280 [10019 (001000810575 1625180301? 

[5781181)10061) 5100] (1051) [০ 021066055 90301 23 11080016005 

৪ড3121702.” 

জনুরী ব্যবস্থাকে প্রসারত কর।র পক্ষেও তান মত প্রকাশ করেন। তবে 
[তান লেখেন-_ 

“800 ড1)806561 010686 50862801018 [085 1০১ 582. 08 (10100 

0086 £1911195 90801016506 0106 [0981851) 005 9580500, 10101) 

0781568 16 1020959815 61586 6215০ 0061 90791] 218,55৪ 06 06 006 

[7110 20 ৬21: 00168901018 50010510060 00 00611 50181061:901010.7 

রায়তদের উপরেও ক ধরণের অত্যাচার “হয় সে প্রসঙ্গও তান উত্থাপন 
করেছেন । আইনের স্যাবচার রায়তরা পায় না। রায়তের প্রশ্নে রামগোপাল 
[লখেছেন। | 

“নত ([২500) 10086 0281 ৪.0 102 00162700080 0106 77051181)- 

70918 15 2. 501961101 01106) 01080 18০ 0০80006 ০৪ 000001)60১+*-** 16 

58191506106 70110065 705 605 00101203110980101) ০ 0106 52:06 125 

1001) ৫০৬20) 51101) 81211009818 95" ০০. 

রামগোপাল ঘোষের মত দক্ষণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ও আইনের ক্ষেত্রে শাসক 
এবং শাঁসতের সমানাধকার দাঁব করোছলেন। দাক্ষণারঞ্জন সামোর একজন 
বড় উপাসক ছিলেন । ঈশ্বরের রাজ্যে সকলেই সমানভাবে থাকবে এই ছিল 
তাঁর মত। ভারতবর্ষে শ্বৈতাঙ্গরা আইনের যে সুযোগ সুবিধা ভোগ করে 
কৃষণাঙ্গরা সে সুযোগ সুবিধা থেকে বণ্চিত হয়-_এই' "বাঁধ ব্যবস্থা দাক্ষণারঞ্জনের 
কাছে পীঁড়াদায়ক ছিল । * 

ইউরোপায়দের বর্ণ গৌরবকে কষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সমালোচনা কনেছেন । 
তাঁরই অনুষ্ীধে গভর্ণর জেনাব্নেলের প্রাইভেট সেক্রেটারী ১৮৪৮ সালে এই 
প্রাতশ্রযাত দিতে বাধ্য হয়োছলেন যে গভর্ণমেন্ট হাউসে ভারতীয়রাও সমান মর্ধদা 
লাভ করবে । শ্বেতাঙ্গ এবং কৃষ্ণাঙ্গদের মধো বর্ণবৈষম্য দুর করার জনোই' ১৮৪৭ 
সালের মে মাস চ৪001]5 [16151 (0109 গঠন করেন। 

রামগোপীল ঘোষের মত 'দিগম্বর 'মিন্র শ্বেতাঙ্গদের 918০৮ 4১০ আন্দোলনের 
বরুদ্ধে প্রাতবাদে মুখর হয়ৌছিলেন। এই প্রসঙ্গে ১৯৮৫৭ সালের ৬ই এ্রাণ্রল 
কলকাতার টাউন হলে 'ব্রাটশ ইশ্ডিয়ান এসো 1সয়েশনের সভায় তাঁর বন্তুতা 
স্মরণীয় । তিনি জাতিপ্পাঁতির ঠবচারকে তীব্রভাবে সমালোচনা করেন এবং বলেন 
যে অন্তরে জাঁতিবৈষম্য পঞ্জত রেখেছে যারা সেই শ্বৈতাঙ্গদের কিভাবে যোগ্য 
1বচারক বলে মেনে নেওয়া বায় ! 

২৪৯ 



মফঃ*্বলের বিচারালয়ে ইউরোপীয় অপরাধীদের বিচার না হওয়ার প্রচাঁলত 
রীঁতাটকে কিশোরাঁচাঁদ মিত্র অন্যায় এবং অগণতাম্মিক বলে মনে করতেন। 
দিশ্গদ্বর মিত্রের মত তিনিও বাশ ইশ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের 91807. ০৫ 
[বিরোধী আন্দোলনে জ্বালাময়ী ভাষায় বন্ততা দিয়োছিলেন । 

উল্লেখযোগ্য যে ১৮৫৭ সালের ৬ই এপ্রল 'ব্রাটশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের 
সভায় 'তিনাট গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়__ 

(ক) মফঃস্বল ফৌজদারী কোর্টে ইউরোপীয় ও ভারতীয় উভয়েরই বিচার 
হবে, 

(খ) 'বাঁভন্ন পদে আসীন ভারতীয় অফিসাররা উপযবন্তভাবে তাঁদের দায়িত 
পালন করছেন। 

গ) শাসন 'বিভাগ এবং বিচার বিভাগের পৃথকণকরণ প্রয়োজন । 
মুদ্রাষন্তের স্বাধীনতার ব্যাপারে ইয়ংবেঙ্গল দল সোচ্চার হয়েছিলেন । 

১৮২৩ সালে প্রেস রেগুলেশন বাতিল করে ১৮৩৫ সালের আইন গ্রহণ স্বাঁধকার 
রক্ষার সংগ্রামের ক্ষেত্রে বিরাট বিজয় হিসাবে দেখা দিয়েছিল । এই উদ্দেশ্যে 
মুদ্রাযন্দের স্বাধীনতাদাতা চাল“স মেটকাফকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য কলকাতার 
নাগ্গারকেরা টাউন হলে একাঁট সভার ব্যবস্থা করেছিলেন । এই সভায় অন্যতম 
বন্তা ছিলেন দাঁক্ষণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় । দাঁক্ষিণারঞ্জন তাঁর বন্ত'তায় বলেন__ 

“আমরা ষে স্বাধীনতা চাই তা সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা নয়, তা দায়ত্বপর্ণ 
অথচ ভবাধ স্বাধীনতা । দোষী ব্যান্ত' আইনের অধীন নিশ্চয় হবে । সে যাঁদ 
দণ্ডযোগ্য হয় 'ব্চারালয় নিশ্চয় তাকে দণ্ড দেবে । আ'ম এজন্য দ:ঃঁথিত যে 
প্রস্তাবিত আইন বাঁধবদ্ধ না করার জন্য লর্ড উহীলয়ম বেশ্টিত্বের বিরুদ্ধে 
আঁভিযোগের যথেষ্ট "কারণ রায় গেছে । যাঁদ তিনি এ আইন ভাল বিবেচনা 
করতেন তবে উচিত ছিল আইনাঁট তুলে দেওয়া । এর কোনাট না করা নিছক 
ভণ্ডা'ম মানত |” 

আমরা পূর্বেই বলোঁছ যে ইয়ংবেঙ্গল দল সংখ্যাগীরষ্ঠ কৃষক জীবনের সঙ্গে 
আন্তরিকভাবে নিজেদের যোগ স্থাপন করতে গ্নরে নি। তবে ব্দাদ্ধগত দিক 
দিয়ে এদের কেউ কেউ দেশের বায়তদের, সমস্যা অনুভব ক্ধ্ধার চেত্টা 
করোছলেন । রায়তদের অধিকার রক্ষার জন্য চেমম্টত হয়োছলেন কেউ কেউ। 
রাঁসকরষ মাল্লক অনুভব করেছিলেন যে চিরম্থায় বন্দোবস্ত বাংলা দেশের 
রায়তদের জীবনে দুর্বিষহ আঁভশাপ ডেকে এনেছে । রায়তদের উপর জাঁমদারদের 
অভ্যাচারও 'নান্দিত হয়েছে তাঁর লেখনীতে। 

রায়তদের পক্ষে আর একজন বড় প্রবস্তা হলেন প্যারাঁচাদ মিত্ন। অনুমান 
করা যায় যে বেঙ্গল স্পেকটেটর+ পান্রকায় কৃষকদের দুর্দশার বিবরণ সম্বলিত 
সবকাঁট প্রবন্ধই তাঁরই রচনা । আমরা পূর্ববত+ অধ্যায়ে প্যারীচাঁদের কক 
দরদী ভীমিকার 'বস্তৃত আলোচনা করোছ। 

ইয়ং-বেঙ্গল দল শিক্ষা বিস্তারের উপরে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন । যেহেতু 
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শিক্ষা চেতনা বিস্তারের হাঁতিয়ারঃ তাই উন্নত জীবনের জন্য শিক্ষা অপাঁরহার্য । 
ইয়ংবেঙ্গল মনে করতেন শিশক্ষাবিষ্তারের ব্যাপারে মনোযোগী হুওয়ঘ ভারতের 
ব্রিটিশ সরকারের একটা নৌতিক দাঁয়তব । তারাচাঁদ চক্রবতখ বলেছিলেন যে 
জনগণের আর্ধকার রক্ষা, অন্যায় আঁবিচার দুরীকরণ এবং সামগ্রিক উন্লাতবিধান 
যাঁদ সরকারের লক্ষ্য হয় তাহলে শিক্ষাবস্তারের কর্মসূচী তাকে গ্রহণ করতেই 
হবে। তারাচাঁদ শুধু তাত্বক শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন না। ব্যবহারের 
উপযোগী শিক্ষার উপরেও তান গুরুতৰ দিয়েছিলেন । তাঁরই মত রাধানাথ 
শিকদারও টেকনিক্যাল, শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন । ইয়ং-বেঙ্গলের 
আর একজন নেতা রামগোপাল ঘোষ কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয় স্থাপনে উল্লেখষোগা 

ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। শুধু শিক্ষাবিস্তার নয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে স্তীশিক্ষা 
ও স্বাধীনতার ব্যাপারে এরা যেমন উৎসাহ দোঁখয়েছেন তেমাঁন উৎসাহ 
দোখয়েছেন মাতৃভাষা মাধ্যম গ্রহণ করার ব্যাপারে । 

চার 

ডিরোজিওর [শষ্য সম্প্রদায়ের মত রামমোহন রায়েরও একদল শিষ্য সম্প্রদায় 
ছল । ইয়ং বেঙ্গলের মত এরা সমাজ ও সরকারের উৎস ও স্বরূপ সম্পাঁকত 
তাঁত্ুঁক ভাবনায় ভাবত না হলেও নিয়মতাল্লিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সমকালীন 
সমস্যা এবং অভাব আঁভযোগের সমাধান চাইতেন । ইংরাজী শিক্ষায় এরা 
সকলেই শিক্ষিত ছিলেন। এদের রাজন্শীতজ্ঞান ছিল। সরকারী নীতির 
বাঁদ্ধদীপ্ত সমালোচনা এরা করতেন এবং দেশবাসীর রাজনোৌতিক আঁধকার 
রক্ষার চেত্টাও করতেন । এইসব আন্দোলন পাঁরচালনার জন্য সংঘবদ্ধ কর্ম” 
প্রয়াসের প্রয়োজনীয়তা এদের উপলাঞ্ধতে ধরা পড়োছিল । ঙ%ঃ বিমানাবহারী 
মজুমদার এইজন্যই লিখেছেন 
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ক] দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন প্রথর বাপ্তব ব্রাদ্ধসম্পন্ন মানুষ । রামমোহনের 
সঙ্গে বয়সের পার্থক্য সুদীর্ঘ হলেও কর্মগতভাবে দ্বারকানাথ তাঁর বন্ধুস্থানীয় 
ছিলেন । 

্বাবকানাথ উপলাষ্ধ করেছিলেন ষে অত্যাচারের বিরদ্ধে লড়াই করার জন্য 
সংবাদপর্ একটা বড় শান্ত । স্বদেশবাসীর স্বাথরক্ষার ক্ষেক্রেও সংবাদপত্র একটি 
বাঁশঘ্ট রক্ষাকবচ । 'তাঁন দেখোছলেন যে নানা দক থেকে স্বদেশবাসীর জ্বাথ 
আক্ান্ত ও পদদলিত হচ্ছে, তাই সংবাদপত্রের মাধ্যমে যে ধরণের সফল পাওয়া যায় 
তা গ্রহণ করার জন্য 'তান কেবল অথ ব্যয় করতেন না, ব্যন্তগতভাবে পারশ্রম 
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করতেও 'দ্ধধা করতেন না।৩৬ দ্বারকানাথ নিজে কোন সংবাদপন্ন প্রাতঘ্ঠা ও 
পরিচালনা করেন ?ন বটে, কিন্তু সেকালের প্রভাবশালী ইঙ্গবঙ্গ সংবাদপন্রের বড় 
শেয়ার তিনি কিনোছলেন। ১৮২৪ সালে 'বিধবন্ধ প্রেস রেগৃলেশন প্রত্যাহার 
করাব জন্য যে আন্দোলনে সামিল হয়োছিলেন রামমোহন, সেখানে তাঁর সহযোগী 
শান্ত ছিলেন দ্বারকানাথ । মুদ্রাযন্মের স্বাধীনতা বাস্তবায়ত হবার পর, কলকাতার 
নাগারকরা গভর্ণর জেনারেল মেটকাফের প্রীতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য ১৮৩৫ 
সালের ই জুন কলকাতার টাউন হলে যে জনসভা করেন সেখানে দ্বারকানাথ 
বলেন £ 

“মন্দ্রাযন্তের স্বাধীনতার পথে যে সমস্ত বাধা নিষেধ ছিল সেগুলো দর 
করবার জন্য সব সময় আমি আগ্রহান্বিত ছিলাম এবং সে সম্পর্কে যে লব সভায় 
জনমত প্রকাশ পেত সেগ্ালতে আম অংশ 'নয়েছি। অতএব এ প্রচেষ্টার 
সাফল্যের জন্য আমি যে আনন্দানভব করব তা খুবই স্বাভাবক 1৮৩৭ 

দ্বারকানাথ বৃটিশ শাসনের সুফল সম্বন্ধে উচ্চকণ্ঠ হলেও তার ক্ষাতকারক 
দিকগুলি সম্বন্ধে অসচেতন ছিলেন না। ১৮৩৬ সালের ১৮ই জুনের একাঁট 
সভায় তান বলেন যে ব্টশ রাজশান্ত__ 

“ভারতবাসীর বহু আঁধকার হরণ করেছে । তাদের জীবন, স্বাধীনতা, 
সম্পদ সবই বটশ সরকারের কৃপার বিষয় ।৮৩৮ 

অন্যাদকে তান আত্ম আঁধকার রক্ষার ব্যাপারে ভারতবাসীর ওঁদাসীন্যকে 
ধক্কার জাঁনয়েছেন । তান বলোছলেন £ 

“আঁধকাংশ দেশবাসী বলে, 'যাঁদ আমার একটা চোখ নষ্ট হয় তাহলে অন্যটার 
যত্ব নিতে হবে"; এবং এইভাবে তারা নিজেদেরকে সাঁরয়ে রাখে, স্বীয় 
আঁধকার প্রাতজ্ঠঞার ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করে 1৮৩৯ 

মফঃস্বল অণ্চলে আইন শৃঙ্খলার রক্ষকরাই যে জনগণের আঁধকার হরণ করে 
সে বিষয়টি তাঁর দূষ্টি আকর্ষণ করেছিল । পুলিশ রিফর্ম কর্মিটর কাছে সাক্ষ্য- 
দান কালে দ্বারকানাথ তঈব্রকণ্ঠে বলোৌছলেন £ 

“দারোগা থেকে শুর করে গনচের তলার গপওন পর্যন্ত সকলেই অসং। ঘুষ 
ছাড়া একটা কাজও সেখানে হয় যা 1৮০ 

গ্রামাঞ্চলে অত্যাচার ও নৈরাজ্যের এক ভয়াবহ চিন্ন তুলে ধরোছিলেন 
দ্বারকানাথ । গ্রামাঞ্চলে ডেপাঁট ম্যাজস্ট্রেটে নিয়োগের দাব করোছলেন তিনি। 
[তান দাবী করোছিলেন £ 
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ইংরেজ শাসনাধঈন ভারতবর্ষে বিচার বিভাগেও দুনাঁতি যে রল্ধে রঞ্প্ে সে 
সম্পকে দ্বারকানাথ অস:চতন ছিলেন না। ১৮৩৬ সালে একাট বন্তৃতায় তানি 
“বলোছলেন £ 

“যে একনায়কতল্ন বত্মানে আমাদের ভীতর কারণ তার হাত থেকে আত" 
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রক্ষাও আমাদের দাঁয়ত্ব । ভদ্রমহোদয়গণ, যাঁদ আমি আপনাদের কাছে কয়েকাঁট 
মামলার খ্এাঁটনাট বিবরণ দিই, এবং নিরপেক্ষতা, সুবিবেচনা ও ন্যায় বিচারের 
ভান করে অনেক হাঁকম সেগুলো যেভাবে চার করেছেন তা 1বস্তুতভাবে বর্ণনা 
করি, তাহলে আমরা বন্তব্য শেষ করতে আরো কছূক্ষণ বেশী সময় লাগবে 1৮১২ 

দ্বারকানাথ বলেছেন যে মফস্বল আদালতের যারা হণাঁকম তারা ততটা দোষা 
নয়, যতটা দোষ যে পদ্ধাততে আইন প্রয়োগ করা হয় সেই পদ্ধাতর । বিচার 
বিভাগের দঃনরীত রোধ করার জন্য তাঁর প্রন্তাব__ 

॥] সুপ্রিম কোর্টে জুরী দ্বারা বচার প্রবর্তন, 
£] মফঃজ্বল অগ্চলেও জ.রীদ্বারা বিচার ব্যবস্থার বিস্তাত সাধন। 
দ্বারকানাথের রাজনৈতিক ভাবনার স্বরূপ সম্পকে িশোরাচাঁদ মিত্রের বন্তব্য 

প্রীণধানযোগ্য £ 
“বাজনাত ক্ষেত্রে দ্ধারকানাথ একাদকে যেমন ছিলেন রাজভন্ত অপরাঁদকে 

তৈমাঁন 'ছলেন উদারনৈ।তক । তাঁর রাজনৌতক মতের প্রধান সুত্র ছিল ভারতের 
প্রীত সুঃবচার কামনা এবং বাটিশ সরকারের প্রাত আনুগত্য 1. মুদ্রাযন্ত্ের 
স্বাধীনতা এবং স্টমের সাহায্যে যাতায়াত ব্যবস্থা প্রবতনের জন্য তিন যে সাঁরুয় 
ভূমিকা হণ করোছিলেন তাতে দেখা ঘায় যে মাঝে মাঝে সরকারের বিরোধিতা 
করার উপযোগিতা এবং শাসকবর্গের কার্ধধারা নিয়ন্ত্রণে শীক্ষত জনমতের 
গুরুত্ব তিনি বুঝতে পেরোছলেন । জনস্বার্থ সম্পাক“ত প্রপ্নে এবং জনসভাগাল্ 
সম্পকে তাঁর একান্তক আগ্রহ প্রকাশ পেত । তাতে তাঁর চিন্তার স্বাধীনতা, 
[নিরপেক্ষ বিচার ক্ষমতা এবং দংঢ় প্রত্যয়ই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল 1৮৪৩ 

খ | ডঃ আলেকজেণ্ডার ডাফ যাঁদও বলে ছিলেন ষে, ণরক্র্মার প্রকাশের 
প্রথম দিকে প্রস্বকুমার ঠাকুর 48158] 100 €3:0:500150 ৮1০আ৩ পোষণ করতেন 

(410 0011005 0172 47২66010021 86 078৪0 855171020 ৪ 0185 ০01 

08100010905 8180 10015071001096 ড£015006 €0ভা8105 006 73010151. 

(0120050৮৯ ) তথাঁপ প্রকৃত প্রপ্তাবে প্রসনকুমার [ছিলেন রামমোহনেরই 
শষ । তার. মৃত্যুর পর ১৯৮৬৮ সালের ২৯শে আক্টোবব বাঁটশ ইণ্ডিয়া*। 
এসোসিয়েশনের উদ্যোগে যে শোকসতার অনুষ্ঠান হয় সেখানে রাছেন্দুন্যাল 
'মন্র প্রসম়কুমারের রাজনোতিক দাষ্উভঙ্গ'র সাঁতক ব্যাখ্যা করেই বলোছিলেন £ 

«18100 091:0981010100 (:0010081 2910 88৬ 0 18106151 0013501596756 

ও 7:0:906796. 010£16581010186,১ ৯৫ 

সভাসামাতি স্থাপন ও সংবাদপন্ন প্রকাশের মাধ্যমে জনমত সংগঠিত করার 
গুরুত্ব তান অনুধাবন করতে পেবোছিলেন । স্ব্পস্থায়শ গোঁড়ীর সমাজ৪৬ 
মূলতঃ তাঁর উদ্যোগে প্রীতশ্ঠিত হয়। ১৮৩১ সালের ছেই ফেব্রুয়ার তানি 
প্রকাশ করেন ইংরেজী সাপ্তাহিক 4£:0৫০9:706: | পান্রকাঁট যে সেকালে জনপ্রিয় 
ও প্রভাবশালী গল তার প্রমাণ প্রচার সংখ্যা । ছিদ্ণের তাহা লক্ষ্য কর। 

যেতে পারে £ 

২৫৩ 



পান্রিক৷ প্রচার সখ্য! 
(55812901)6813100 ১০০ 
[11018 392260 ৩০৭৩ 

091০00069. ০001161 ১০৫ 

3610881 01010101015 ২০৮ 

06189] [7671910 ২৪২ 
[1701918 1২6815661 ২০০ 

[70001161 ২০০ 
চ২০00006] 80০ 

রামমোহন বা দ্বারকানাথের মত প্রসম্নকুমারও বাঁটশ শাসনকে ভারতবর্ষের 
ক্ষেত্রে অপাঁরহার্য বলে মনে করতেন। ১৮৩১ সালের জুলাই মাসে 'তাঁন 
বলোঁছলেন £ 

“] ৩ ০15 00 06 28160, 51086 (305 61:181161)0 আ০ ০010 

01616161851) 0: 2105 00061) ০ ০0]0 0156 2170 ৪]] 1619]15, 

5981151 ১5 211 105215, 255 ০৮০] 20 01212162006 60 [71500 

30 01:18177616,785 

বৃটিশ শাসনের প্রাত এই পক্ষপাঁতত্ব অবশ্য নিতান্ত অঞ্ধ এবং যান্তীবচার 
বাঁজত ছিল না। বৃটিশ শাসন যে সবগ্গুপযুন্ত এবং সর্বদোষাঁবরহিত সে 
কথা অন্ধভাবে গ্রহণ করে নিতে পারেন 'ননীতিনি। প্রসন্নকুমার লিখেছেন £ 

৮৬৬০ 2০০01013615 08052 012 1106165 01 ০0০01120856 00৮ 00০ 

06166০008 17101) ০ 0610০61৮511) 00০ 5301661706 1080100610179 0: 0106 

০০০1)05, 101) 2. 81101606811 601 61061 170191010,61)0.৮8৮ 

শাসিত ভারতবাসীয় প্রাতি শাসক ইংরেজের উদ্ধত আচরণকে প্রসন্নকুমার 
সমালোচনা করেছেন । 910 006 105600100৫6 006 13110151) [170191) 

00708156 প্রবন্ধে তান বলেছেন যে ভারাতর অতাঁত ইতিহাসে শাসিতের প্রাত 
শাসকের এমন আচরণ দেখা যায় নি। প্রসম্লকুমারের মতেঃ 'দাস্তবাসীর প্রাত 
ইংরেজের বৈষম্যমূলক আচরণের আর একটি দম্টাস্ত হল উচ্চতর প্রশাসানক 
পদে ভারতীয়দের নিয়োগের ব্যাপারে চরম অনীহা । অনুমান করা যেতে পারে 
যে, ভারতীয়দের উচ্চতর ও গুরত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের ব্যাপারে তাঁর 
জোরালো বন্তব্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে উইলিয়াম বেণ্টিক ১৮৩২ সালের ৬নং 
রেগুলেশন প্রবর্তন করেন । 

মফঃস্বলে আইনের শাসন প্রাতষ্ঞার় বৃটিশ শাসকের ব্যর্থতার সমালোচনা 
করেন প্রসন্নকুমার । জ্রীর দ্বারা বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তনের উপর গুরুত্বারোপ 
করে 'তাঁন বলেন £ 

“005 00101366508 0 16511810129 0100 61০ 2180 0192 16818196015, 
4889815 ৫1509$6760. 006 ০80:05255 ০% 006 020015) ভা1)0১ 11000 

৫৪8 



1000187106১ জাত: 00650010013 0৫ 6106 10086 8255000 00001068, 

11101) 61০ 076150 101 03611 1921155 2120 00 101806 00611: 70061 

৮ 58.0160106 00০ 11805 06 032 720015, 12101) আতা 11) 

17081)061 215008650, €0 00611 0181569 চ5 00০ ০:001005 70700. 

শ815 006 80০81 010 006 60106 ০0: 0106 70810178591 8৪ 

[9806 10 26586 10 006 10105.”8৯ 

ভূম্যাধকারী সভার সারুয় সদস্য হিসাবে প্রসন্নকূমার নিষ্কর জাঁম বাজেয়াপ্ত 
করার বিরুদ্ধে আন্দোলন পাঁরচালনা করেন। সংবাদপন্রের স্বাধীনতা রক্ষার 
আচ্দোলনেও সামিল হয়োছলেন তান । 

(গ) হিন্দু কলেজের প্রাতভাবান ছান্র গোঁবন্দচন্দ্র দত্ত রামমোহনের মত 
গ্রামীণ স্বায়ত্ত শাসনের উপর আম্থা স্থাপন করতে পারেন ?ন। লর্ড 
কর্ণওয়াঁলসের পূর্বে ভায়তবর্ষে যে শাসন ব্যবস্থা প্রচালত ছিল তাকে 

চাঁরন্রগত দিক থেকে সামন্ততাক্ষ্িক আখ্যা দিয়ে তান লিখোছলেন £ 
“ [85109] 2100 0106] (15200851৬68) [19০ 780021565 0: 05০ 

০০001510150 2198010520৮]: 010217 ০ 00111110138---9010070 

7210001660178 50021760215 60 11066166165 18 00866618 ০0101960690 100 

00611 621021)5) 107) 00০ 50185106120 (10611 ০0৬1) 6:০1081৬০ 

7:0196165, 2100 00960006 0০0জ্18 ৪11 010110098) 25:00 05056 ড10101 

৮0০ 00600861569 ০0201091690, 16) &. 00. 01 £:019.৫0 

চাকুর ও বেতনের ক্ষেত্রে তান শ্বেতাঙ্গ ও ভারতীরদেব মধ্যে সমতা দাবি 
করোঁছলেন। ক্ষমতার বিকেন্দজীকরণের প্রশ্নে রামমোহনের ঈ্ঈমমতাদশখ ছিলেন 
1তাঁন। তাঁর মতে বিচার 1বভাগের সঙ্গে শাসন বভাগের সংয্টান্ত নানা দুনাীত 
ও অব্যবস্থার উৎস । 

£ [17612 15 5০৪1:061$ ৪1) 111101012 30) 10115110061)00 00016 

1000015100 0081 00656081800) 0৫ 0065০ চ০ 00069.8 ১ 

বচারেরু ক্ষেত্রে সমতা এবং ভারতীয়দের জন্য ন্যায়াবচারের পথ সংগ্রম করার 
দাব জানিয়ে তান বলোছলেন ঃ 

« [19217606551 04 06911156 আট) ৪]1 8115১ 01016810106 001 

(0০ 105101905 01501186101 01 17851105 0106 06501196101 0: 00100021 

£0 610৬ 6০0৬9050157 ৪170 21500136] 101 0106 £০0৬৮61980, 45 (০০, 

€ড1217% 00 05 00680101360.” ৫ 

(খা মূলতঃ ধর্মপাধক ও রব্রাক্গধর্মের প্রচারকরূপে খ্যাতনামা হলেও 

ংলাদেশের রাজনৈতিক চেতনাবকাশের ইতিহাসে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা 
অনস্বীকার্ঘ । তাঁর “তশ্তববোধিনী' পান্রকা “তন্তববোধিনী সভার' মুখপন্নরূপে 
তন্তবকথা প্রচার করলেও কালক্রমে তা উাঁনশ শতকের অর্থনৈতিক ও সামাজিক 

ঘৃণণাবর্তের মধ্যে জীড়য়ে পড়ে ।৫৩ 

চ৫৫. 



ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 'বাঁভন্ন বিভাগে ভারতীয়দের চাকুরিতে নিয়োগের 
ব্যাপারে তারাচাঁদ চক্রবতাঁ যে আন্দোলন করেন দেবেন্দ্রনাথ সে আন্দোলনে 
সাঁমল হন। এই উদ্দেশ্যে ১৪৪৩ সালের ১৮ই এপ্রল কলকাতায় যে জনসভা 
হয় দেবেন্দ্রনাথ সে সভায় প্রথম প্রস্তাব উত্থাপন করেন ।*5 

বৃঁটশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন গঠনে তাঁর উদ্যোগ ছিল। সংগঠনাঁটকে 
[তান সব্ভারতীয় চারন্র দানেরও চেম্টা করেছিলেন । এই সংগঠনের প্রথম 
সম্পাদক হসেবে পল্লীবাসী দরিদ্র জনগণের নিরাপত্তা ও আঁধকার রক্ষার দাবি 
জাঁনয়ে তান বলোছলেন £ 

“1106 1018] 60001901002) 1086 115010505 10086 1816]5 ০010001- 

10005800076 155001055 0 0065 9026১ 61:6০ 1616 00 0215 

10006 806001965 01062001010, ৮০০ 10006 10021)5 0 006 

৪0৮91769595 17101) 216 20105€0 5 00196] 0198925.7€ ৫ 

লবণ কর সংপাঁক্তি সরকারী নাতির 'বরুদ্ধে এবং 'নম্কর জাম বাজেয়াপ্ত 
করার 'িবরুদ্ধে তান প্রাতবাদ করোছলেন। ১৮৫৩ সালে সনদ পরিবর্তনের 
সময় ইংরেজ ও ভারতশয়দের মধ্যে সম্পকেরে অবনাঁতি ঘটে । এই সমস্ন 
দেবেন্দ্রনাথের নেতৃতেব বাটশ হীণ্ডয়ান এসো 1সয়েশন যে দাবগুলির উপর "ভারত 
করে জনমত সংগাঠিত করোঁছিল, সেগ্যাল হল £ 

1) ভূমির উপর সরকাবী পাওনা হাস, 
41 ব্যান্তগত সম্পদ রক্ষা; 
11) ভ'বণ ও আফিং-এর উপর ইংরেজ একচোঁটয়া ব্যবসার আধকার 

বিলোপ; | 
1৮1 পুলিশ ও বিচার বিভাগের সংস্কার, 
৬] ভাইসরয়ের আইন সভায় ভারতীয় প্রতনিধি নিয়োগ, 
৮] ভারতবর্ষে 'নয়মতান্তিক আইনসভা প্রবর্তন । 

পাচ 
বাংলাদেশের রাজনোতিক চেতনার এই প্রেক্ষাপটাটকে সামনে রেখে আমরা 

এবার হাঁরশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের রাজনীতি ভাবনার স্বরূপ বিশ্লেষণ করার চেম্টা 
করব । 

হারশচন্দের জীবনাঁ আলোচনায় প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখোছি পর্যাপ্ত 
আযাকাডেমিক শিক্ষা তিনি লাভ করতে পারেন নি। স্বাঁশার্ষত এই মানুষাঁট 
প্রকৃত প্রস্তাবেই__“৬/85 ৫, 5916 002.0217:81-”৫৬ পাশ্চাত্য ভাবধারাকে কেবল 
বাহরঙ্গেই তিনি, অঙ্গশকার করেন 'িন, আপন জীবন দশশনের উপাদানে পাঁরণত করে 
[নয়োছলেন । তাঁর রচনাগ্াল তাঁর যুক্তিবাদী মানাসকতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ । 
তাঁর সমূহ সদ্ধাত্ের জঙ্গে তামরা এব মত হই বা না হই, স্বীবার করতে “ধা 
থাকে না যে হরিশ সংস্বারানুগ পথে যেমন বিচরণ করেন নি, তেমাঁন মেনে 

৬ 



চলেন নি কোন আপ্তবাক্য । শ্রেণাস্বার্থ বা সুৃবিধাবাদ তাঁর দৃষ্টিকে অন্ধ করে 
নি। হাঁরশকে শুধুমাত্র রাজনৌতক চেতনাসম্পন্ন মানুষ না বলে বোধকাঁর 
বলা উচিত যে রাজনীতি ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান, রাজনগীত ছিল তাঁর আঁস্থ- 
মঞ্জীয় । এই রাজনাঁতর টানেই পহন্দু পোষ্ট পারচালনার ভার নিয়োছলেন 
তান। বাক্যে ও আচরণে এই রকম খাঁটি রাজনোঁতক মানুষ তাঁর সমকালে 
আর কেউ ছিলেন না। বিদ্যায় ও ব্যান্তত্বে রামমোহন-_ছ্বারকানাথ-_দেবেল্দ্রনাথ__- 
প্যারীচাদ প্রমুখেরা তাঁর তুলনায় শ্রেষ্ঠ নিঃসন্দেহে ; কিন্তু অন্যান্য কর্মের সঙ্গে 
তা রাজনগীতিচচ' 1 বরেছেন আর একটি কর্ম হসেবে। হরিশ িম্তু রাজনশীত 
চর্চা ব্যতাঁত অন্য ছুই বরেন নি। হারশের মৃত্যুর পর 'গরশচন্দ্রের টীন্তকে 
আদৌ অত্যান্ত বলে মনে হয় না £ 

“সম্প্রতি আমরা যে রাজনোতিক স্বাধীনতার মূলা অনুধাবন করতে িখোঁছ 
তার প্রাণস্বরূপ ছিলেন হরিশচন্দ্ু 1৮৫৭ 

হরিশচন্দ্রের ইংরেজী রচনাবলীর সম্পাদনা প্রসঙ্গে নরেশচম্্ু সেনগুপ্ত যথাথই 
বলেছেন £ | 

2৬৬৩ 0০170061866 006 1166 8100 ভা0110 ০046 71190 01500061 
11008 61]1 252. 17616]5 011111610 021661. 6 ০217. €9০০ 10 1177 
110০ £00106 81:0 016 3)0701151076106 01 11086 00161081115 17 ০0: 
060016 11056 60105 ৪100 10000109006 ৮7৪ 8৪15 01)]5 661700802 
60 80016012165 2730 10101) ৪75 200 09২00 018 10) 1008০ 70581- 
10111662510 006 060:6.৮৫৮ 

মাকসীয় দর্শনে “পেশাদার বিপ্লবগ” শব্দদয় যে অঞ্ে প্রান্ত হয় সে অথে 
হারশকে “পেশাদার রাজনীতিবিদ, বলা বোধকাঁর অসঙ্গত ,হবে না। ণহন্দু 
পৌটইট? পার্চালনা বরতে £গয়ে 'তি'ন যেমন ব্যবসায়ী মনোব্ণত্ত দ্বারা চালিত 

হন 'ন, তেমন নাম বেনার মধ্যাবত্তসংভভ মোহের দ্বারাও আবিষ্ট হন নি। পহন্দু 
পৌঁটয়ট ও হারিশচন্দ্র' শন্যক আলোচনায় আমরা তথ্য প্রমাণ সহযোগে দেখানোর 
চেত্টা করেছ যে উত্ত পাঁতকার প্রকাশ অব্যাহত রাখার জন্য তাঁকে আ'থক ক্ষাতি 
স্বীকার করতে হুয়েছিল। 

পাশ্চাত্য রাজনীতিবিদ ও রাজন্গীত চিন্তার সঙ্গে হহিশচদ্দর যে হৃদ্য পাঁরচয় 
ছল, নরেশচগ্দু সেনগুপ্ত সম্পাঁদত হরিশের ইংরেজ রচনা সংকলন থেকে তার 
(কিছু আঁভজ্ঞান উদ্ধৃত করা যাক £ 

অ] [06 ঢ২০৪] 1085685€ প্রবন্ধে জেমস উইলসন নামক ইংরেজ অ+ 
নীতাঁবদের নামোলেখ । 

আ)] 1100150110017966 [২6111000101 4১100100106 £1009500150) 

0£ [২2০+ প্রবন্ধে ফরাসী দেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর পযণলোচনা ও 
লামার্টনের উদ্ধৃত । 

ই] 7106 £00০0165 প্রবদ্ধে ইউরোপের রাজনৈতিক ইতিহাসের নিবনচিত 

২৫৭ 

হারশ--১৭ 



ঘটনাবলণীর দ্বারা তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে হত্যা, অত্যাচার ও প্রীতশোধ- 
স্পৃহা সেখানেও 'ছিল। 

ঈ] 719৪ চি0৮15 02 1150191) (305100515 প্রবন্ধে ইংরেজ জনগণের 
মানাসকতা ও রাজনোতিক মেজাজের ব্যাখ্যা__-“1156 5:781857) 06016 ৪15 

85211018115 00185615803562 85 [00001) 10171606170) 01 006 100100817 
19০০. 

উ] 80৮6 (67901679217 0680615 প্রবন্ধে চতুর্দশ লুই ও নেপো'লিয়নের 
প্রসঙ্গে উত্থাপন । 

উ] 472 1180180 0091119016 প্রবন্ধে আমোরকার স্বাধীনতার ঘোষণা- 

বাণা, প্রতীনাধতমূলক সরকার, বাটিশ পার্লামেন্টের প্রসঙ্গ | 
ধা] 8৪56:৪115810) প্রবন্ধে আমোৌরকার রাজ্যগ্ালর শাসনব্যবন্থার 

দৃম্টান্ত। 
৯] 701) 19108101755 প্রবন্ধে ক্রমওয়েল, ফিলিপ অফ ম্যাঁসডন, রোমের 

প্রজাতন্র প্রভৃতির প্রসঙ্গ । 
এ] 4 0158. ০01 ০8506 প্রবন্ধে ফরাসী ও আমোরকার বিপ্লবের উল্লেখ__ 

£16 192. 517610191 98০6 17179211521] 0106 15010680105 01 22101) 

00816 106210১ 1161) 005 102৮5 01005 20806 120 01068 10011705 00 

৫1806চ 00610 5056161609১ 07. 0158.01010055120£5 ৪15011)6 18595, 

02056 1০ ০2৫10 00০ 000605155 . 165 606 009৬6 0195520 00 1121) 

৪0036 01950076 1210710198620 5096006601৪ 197 0026 25 ০০1:59110]15 
1709.06১ 1000 ৮88 17621 218601060 ড/19016013 00 91125 005 81016 

01 0061 19010920931 00250161702 3 101, 9801) 002 8০219010101 076 

4১106101051 2190 0176 71613017২০৮ 911501012 ৪11 7০0116108] 5600861653 

[08৮০ 080610511915 0০22 ০ 855270 0: 00 ০ 10150011051, 7001 

101)12006171560 1181005- 

এ] £ 0158, ০: ০৪৪০০ প্রবন্ধে ঈী্জপ্ট, পের, গ্রীসের আীতহাসিক 

প্রসঙ্গ | 

ও] 7056 93০0191 0:080655 ০01 [019 প্রবন্ধে র স্টুয়ার্টদের 

প্রসঙ্গ | 

ও] [2081181) 4১00 [210000 01511128010): 10000551 প্রবন্ধে 

অঞ্থনগীতাঁবদ ম্যালথাসের প্রসঙ্গ, ইউরোপের অর্থনৌতিক অবস্থার পর্যালোচনা__ 
41055 201861165০৫ 0ড6179:09000000 21616] 88 85001281521 
82006 006 ০891681196 ৪৪ 00092 ০ 5০81০10 27০ £61ট ৮৩ 10৮61: 

0198565. 

ক] 1501999] 5.0০৪109 প্রবন্ধে সুইজারল্যাপ্ড, প্রাশিয়ার সরকারের 
শিক্ষানশীতর পর্যালোচনা । 

৫৮ 



খ] 20106 5০25510 ০: 4 [23859£6 7০1 [15089 প্রবন্ধে লখেছেন 

--%001101012055 100 ৪15 0 0106 520)6 01006 101)110807917615) 1116 

1৮, 05 70000951119) 108৬6 190জ০561 5190৮57128 01226 0106 21)000215 

৪৪ 79095310165 013] 30 0156 1510000615658 01 /১0061:108 11000 (0106 

51111110001 9৫ 7:01006817 10011005.% 

স্বদেশ ও বিদেশের রাজনোতিক ঘটনাবলীর পর্যালোচনায় সংবাদপত্র একটি 
বড় হাতিয়ার । হরিশ দেশী ও বিদেশী সংবাদপন্রের 'নাঁবড় পাঠক ছিলেন। 
তাঁর রচনাবলীতে যেসব সংবাদপত্রের উদ্ধৃতি ও প্রসঙ্গ আছে সেগুলি হল £ 

ক) 08908] 9081 

খ) 11061080065 

গ)] 7706 0101600 0£ [10019 

ঘ) 1106 08115107021 

৬] 10006 98081095 [২61০৬ 
চ] 7102 5.০018010850 

ছ] 70106 1৬10100106 5091 

জ] 106 1,68061 
বা! 70051201581) 51610 

49] 70106 [50170001819 ছ7100659 

ট] 70106 708০০8 ব০্ও 
ঠ] 70176 01100 

ড] 7106 7070185 /৯0106105861000 
০] 771)2 13010009 "[17069 

গু] 7101)6 730008:5 038:5265 

ত] [0106 ভ/ 6৪000101561 [২০1০ 

স্বমত প্রাতিষ্ঠার জন্য এবং স্বমতের বিরোধী মত খণ্ডনের জন্য হারশ 'বাভল্ 
পন্-পীন্রকুর শপ্রসঙ্গ ও উদ্ধাতকে কিভাবে কাজে লাগয়েছেন তার দুণচারাঁট 
দস্টান্ত £ 

ক] 47076 501600. 0£ 10019. 1088 11900 708.01517906 0০0 120157 ০ 

006 80601006106 06 006 চি95222 401096 096 70685016 ড7111 [0০ 

10861685.৫ ৯ 
খ] £]0708 000100008 26৮1৩ 10055070101) ০8206 006 

10160196615 96061 006 00011090012 01 1217010 8100080 165610060 

115 ৮/62105259 ৮ 0106 00001015810186::8,৮৬ 0 

গ] ৭6 006 16506118015 5 001615 & 061000155066155 000৬৩70615 
06 006 13170008021 1905 85 [73052 65:0181)09 8170 চ/121018 0)6 
2050185 /১01)61086010) 8০0০6008, 9610817 1001780 196 91108 0০ 

৫ 



00109817) ৪ 5000108 2100 19066 10908008100 01 (02010201019 2120061)0 

০1 [17019.৬১ 

ঘ] €7176 150 0£ 10106 [00051078 81:511006170 15 01080 16 188055 

816 201010060 60 215 06 036 00065 100ড 1210 05 ০০৬61881006 

[51110102275 01550176720 ৮0010 80680 ০0৮০: 0106 18130. ভ/6 

19069850060 11) 0721 1950 121001921 [0 220009056 0106 1811805 01 015 

17010701861010 01) 0001 080501072] 0178190061২ 

৩] 4106 [50611510702 1085 012 2000680 95500181706 00 ভব -_- 

০ 20 2500 11651620600 585 01020 211 0155565 01 [761 1৬191295058 

511016068 91)01010 117 01:100108] 10800615 66 21006102016 00 0106 ৪2176 

0010008]15 1” 06156510966 1 105 006 08,061: 1095 06810 9:97110110 

0:5019615 €1065 ০5010085601: 52815 1 50 10856 006 10016 01 1015 

08105. ৬/10% 85 00০ 4৯০০ 01080 ৪.5 00 1210061 (10600 20061791016 

81901.৬৩ 

চ] --“ ০০ 0026 আ€ 0515 09০ 00108 0৫6 30019 ০5101050109 
৪5 00০ 13010055 03826666 1088 19116 601010.৮৬ « 

পেশাদার রাজনশীতবিদের মত হ'রিশচন্দ্র সমকালীন সরকারী ঘোষণাপন্র ও 
দাঁললাদর সম্বন্ধে সজীব সন্ধান রাখতেন.। বাঁভন্ন সভা সামাত ও পালশমেন্টের 
[বতককও তীর দ:ট্টিপথের বাঁহর্ভত হয় ' ন। যেমন-_ 

ক] 1105 000205 /0৭ 7706 2০৮০1010615 প্রবন্ধে ১৮৫৭ সালের 

মে মাসে গভণ'র জেনারেলের ঘোষণাপন্রের উল্লেখ । 
খ। 10076 00155 41007071025 ৪055 021065 প্রবন্ধে আল অফ 

ডার্বি উত্থাপিত ইপ্ডিয়ান বিলের (৩ নং) পর্যালোচনা, ৷ 

গা] 706 7850 [018 00100081705 প্রবন্ধে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানার 

কোট অফ 'ডরেই্ুরদের আবেদনপন্রের উল্লেখ । 
ঘ) 117019 1177005 730086 01 05019000125 প্রবন্ধে ভারতবর্ষ সম্পকে* 

হাউস অফ কমন্সের 'বতকেরি আলোচনা । 
উ] 70057150565 70075 0100181008110 প্রভীত প্রবন্ধে ক্ষমতার 

হুম্তান্তর সম্বন্ধে মহারানীর ঘোষণাপন্রের আলোচনা । 

চ] 1105 7২6০০০০1190101 প্রবন্ধে চেম্বার অফ কমার্সের ঘরে মহারানীর 
ঘোষণাপত্র সম্পাঁকণত সভার বিবরণ ॥ 

ছ)] 771) ২6৬৮ 9915 1.9চ৮ 8111 প্রবন্ধে স্যর জন পিটার গ্রাণ্উ কর্তৃক 

উত্থাপিত বিব্লর আইন সম্পাকত বিলের পর্যালোচনা । 
' জ] লর্ড স্টানলির বন্তৃতার পর্যালোচনা আছে 7070 5680165 0 

87919800105 প্রবন্ধে । 

৬০ 



ব] €[0০ [17018 10686 প্রবন্ধে হাউস অফ কমন্সে রফর্ম বিল 

অম্পাঁকরত বিতকের আলোচনা । 
ঞ] হ্যাঁলডের পলিশ "মানটের উল্লেখ আছে 00175015061019911500 [7 

'810012 প্রবন্ধে ! 

ট] ছ:071050361) ০ [৪0৮55 প্রবন্ধে বেতন কমিশনের 'িপোর্টের 
পর্যালোচনা । 

সমকালের অন্যান্য অনেক শিক্ষিত বাঙাল+র মত হারশচন্দ্র ব:টশ শাসনের 
ফলপ্রদ 'দিকগর্ীল সম্পর্কে সপ্রশংস ছিলেন। তাঁর মতে ভারতবর্ষে বৃটিশ 
'শাসনের ফলে যেসব উপকার সাধিত হয় সেগুলি হল £ 

ক। শহঙ্খলা চ্থাপন, 
খ| আইনের রাজত্ব প্রাতষ্ঠা, 
গ] জীবনের নিরাপত্তা বিধান, 
খ] রাজনোতক সাম্য প্রাতষ্ঠা, 
উ] ইউরোপীয় সভ্যতার সফল বিতরণ । 

১৮৫৮ সালের একট প্রবন্ধে হারশ িখোঁছিলেন £ 
[00০ 0900091)5 1089 08116001067 চ71)616 16 95 010203, 

10000890185 01 19,5/1658 10108 0 08110101) 61561) 5620101150০ 

10058658102 220 0:0021:05 1১০1০ 16 25 1১610060091] 08116৩1: 2130 

(0180100106১ 5০80621০0 0172 10150116501 518101০90 ০1511128 6100, 

0160520. (15 10125511185 ০0৫6 4১1)8109-99য%017 €106165 8190. 170050:5 

608100020 21 2.01001191016 ৩9০০1] 0৫ 001101021 6009.1165, ৪00 

0:0061)0 1050102 0০ 006 [9001 00818১8 0০0০1. ৬৫ 

শুধ; এই নয়, হরিশ বৃটিশ শাসনের সপ্রশংস উল্লেখ অন্যত্রও করেছেন, 
পূর্ববতা অধ্যায়গ্লিতে আমরা তার উল্লেখ করোছি। কন্তু এই সব উদ্ধাত 
বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাব স্বার্থান্বেষীসুলভ অন্ধ স্তাবকতা এর মধ্যে 
নেই । হাঁরশের দ্ম্টভঙ্গীর স্বাতন্ম্য ও প্রগাতশঈলতা স্পম্ট হয়ে ওঠে যখন 
আমরা তাঁর বন্তব্যের পাশাপ্জাশি অন্যান্য মধ্যাবত্ত বাদ্ধজীবীদের বন্তব্য 
পাঠ কার । 

“মুখাজ'স ম্যাগাঁজন' এবং “রেইস এণ্ড রায়ত” পান্রকার সম্পাদক শম্ভূচন্দ্ 
মুখাজণ বলোছলেন যে ভারতবর্ষে রাজতন্ত্র ব্যতত অন্য কোন শাসন সম্পর্কে 
জনগণের কৌন আঁভঙ্ঞতা নেই, সুতরাং তথাকাঁথত 1নয়মতান্তিক শাসন এখানে 
সাথক হবে না 1৬৬ এহন্দ: পৌ্রয়টের' পরবতণ সম্পাদক কৃষ্*দাস পাল একাঁদকে 
যেমন বৃঁটিশের সহযোগতায় ভারতের স্বায়্তশাসন কল্পনা করোছলেন, অন্যাঁদকে 
তেমাঁন শহন্দ পৌদ্রয়ট'কে জামদারদের স্বার্থ রক্ষক বলে ঘোষণা করেন ।৬? 

এইসব বাদ্ধজীবীরা কেউই হরিশের মত প্রথমাবধি বাটশ শাসনের 
উপকারতা সম্বন্ধে সংশয় পোষণ করেন ' ন। ১৮৫৭ সালের ২১শে জানুয়ারি 
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প্রকাশ পেয়েছে । হরিশ বলেছেন যে হাউস অফ কমন্সে ভারত দরদরঁ কেউ 
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করেছে, দ্ব্্থহীন ভাষায় হরিশ সে কথা উচ্চারণ করেছেন £ 
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ইউরোপাঁয় সভ্যতার প্রাত শ্রদ্ধাশশল হলেও শ্বেতাঙ্গদের জাতিগব সহ্য 
করতে পারেন নি হরিশ। ভারতবাসীর প্রাতি ইংরেজের ঘণা, ও অত্যাচারের 
প্রাতবাদ জানয়েছেন তান । 47650006060 06 00০ ৪0৮৬, প্রবন্ধে 
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পাবালক ইনস্রাকশনের ডিরেক্টর ডঃ মৌয়াট একি বন্তুতায় বলোছলেন যে, 
ভারতবাসী জাতিবৈরের সূত্পাত করেছে । হরিশচন্দ্র ডঃ মৌয়াটের বন্তব্য খণ্ডন 
করে বলেছেন যে এ মনোভাবের জনক ইংরেজ £ 
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জাতিবৈর মনোভাবের জন্য ইংরেজরা শিক্ষিত বাঙালীকে দায়ী করে। তথ্য 
প্রমাণ সহযোগে এই আঁভযোগ হারশ অস্বীকার করেছেন । এই বিষয়ে শাক্ষত 
বাঙালী এবং ইংরেজের মনোভাবের তুলনামূলক আলোচনা করে তিনি ইংরেজকেই 
আঁভয,ন্ত করেছেন £ 
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বলপূর্কেক শ্রদ্ধা ও সম্মান আদায়ের এই ঘণণ্য প্রচেম্টা হরিশকে উত্তোজত 
করে তুলোছল । ' ভারতবাসীর প্রাত ইংরেজের অবজ্ঞার আরো নানাবিধ দস্টান্ত 
উল্লেখ করে তিনি বলেছেন যে শাসকের এই মনোভাবই শাঁসিতকে বিদ্রোহের 
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80:1০0650 01066012106 15 81001565010 16: 800. 0080 1701 81258 
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10 006 50০50 01 17018 286155 2150. 63806 00100100168 0200 ৫০০%10€ 

2১2০0915 0 001:5280210178 60 61010100061 21005 1020165, 

[টি 85 50096 06 001 171081191) 5026200100181165 01506500006 
16106111010 1385 101008056 000 90106 1757 10708565 04 198052 ০1981807 

€61 0 10018) 10 10958 20060 2902. 110015 00 021: 100012086 ০0£ 

010০ 01791200657 ০06 0120 31091) £51195-5001606. ৬/5 1990১ 101 

1175021006১ 101006160 702116520 0080 0065 আ০1:2 ৪. 13891081265 18,০06, 

006 05৮51: 066151600 17) 52177650606. ৬/০ [200৬ (1020 010616 

৪9 9. 01255 9010108 57061181010), 258 8:00 961061 02.01008, 120 

015010066 06 2৬615 ০1817) 60 50018] 201051061801010) 81615 001 009 

5805 01 19168810553 11) চ710101) 81006 01561 100701102,7006 18 ০০- 

50120. ৬৬০ 1500৬ 006 10061082  2106665 0৫6 0006 81000 0০05৪, 

80042010015 274 5606100 আ1:10275 1 [0012 (০ 6০ 062,06৫ 9৪ 
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6111 06 18161921818 0৫6 006 01511 +800 1011109]5 36151065 01 006 
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17001911901)00600. ৬০ 010 1706 1000৬ 11980 0106 662211178 101০1) 

[11760 1018 50110 58102115 10906 056 05810151817 10801090501 005 167 

ড৮০100%017) 1261 26 076 51017 0 :০8১6০09011165 10 ৪05 517806, 

০0110, 1011061 01:017008098029, 2501806 93110151) [785০5 2.5 61] 

৪5 ]79৮6-1০013. 

৬৬০ 215 02051900906 01210502012 : ৬০ 108৬০ 060০1 5810 

£1880 ০ 00 200 0611656 ৪. 5696 [02100 06 006 ৪.০০001803 £1৮21) 

0৫ 80:9016165 ০0020016690 17 [10018 00116 00০ 0000107165, ভ/০ 
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000210891008.৮ ৭? 

হাঁরশ তাঁর ০৬৮৮০ [87০ 1500০" নামক প্রবন্ধাটতে নিপুণ নৈয়ায়িকের 
মত বদপ্ধভঙ্গীতে কয়েকাঁট গুরৃত্বপূণ প্রশ্ন উচ্চারণ করেছেন £ 
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ক] অনস্বীকার্য যে, ইংরেজের প্রীতি ভারতবাসীর গোপন অন্তরে স্চিত 
-হয়েছে ক্ষোভ ও ঘৃণা । এর জন্য দায়ী কে ? 

খ] ভারতবর্ষে শাসক ও শাঁসতের মধ্যে পারস্পাঁরক বিদ্বেষ ক্লমশঃ বিস্তাত 
ও গভীরতা লাভ করছে । এর জন্য দায়ীকে? 

গ। ভারতের বতমান শাসকরা একদিন নর্মানদের ঘৃণা করত । আজ 
ভারতবর্ষে তারা নিজেরাই ঘ্ণার পান্ন। এর জন্য দায়ী কে? 

উপাঁর-উন্ত প্রবন্ধে পাঁরশেষে হারশ বলেছেন ৪ 
4210) 80065 6210 52875 109৮০ 101160 ৮5 51106 0106 6:0511810 

02186 856 0006 012 1180121) 801], 560 2189 : 01065 215 0106 001605 

0£ 50016 0151106 21000178 01১5 00016 আ [১010 1196 £01:2. 706 

25011518215 01011568205 280 1155 110 0106 1511)60601)0 02130015 

৪6061 (01011509, 010. ৬৬1০ 18 6০ 1150০ ?”9৮ 

১৮৫৮ সালে লিখিত একট প্রবন্ধে হরিশ প্রশ্ন করেছেন £ ভাবতবর্ষের 
আঁধবাসী কারা ? এই প্রশ্নোচ্চারণের সঙ্গত কারণ ছিল । ওয়েস্ট 'মানস্টার 
[রাঁভউ' পাঁন্রকায় বলা হয়েছিল যে মিঃ ব্রাইটের মীন্তচ্ক ব্যতঈত ভারতবাসর 
অন্য কোন আস্তত্ব নেই । সুতরাং ভারতবাসী যখন স্বাধীনতা, প্রর্গাত, আধকার 
দাঁব করে তখন তা মদোন্সন্তের মত মনে হয় । হ'িশ বলেছেন £ 

“1106 01585 01 11615 190. 10021100910) 0080 জা 109৬০ 180 
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ভারতবর্ষের আধবাসী কারা ? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে হরিশ পাঁরহাস- 
মাশ্রত কণ্ঠে বলেছেন £ 

ক] যারা ভারতের জাম চাষ করে এবং ভারতের বৃটিশ সরকারের প্রাণরসের 
যোগান দেয়, 

খ] পরাধীন জাতি হিসেবে যাদের ভাগ্য ও ভাবতব্য ঈস্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানীর ডিরেক্টর ও কনষ্ট্রোলারদের হাতে নিভরশগল, 
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গ] আপনজনের মত যারা বিদেশীদের প্রাতি সাহায্যের হাত প্রসারিত। 
করে দেয়, 

ঘ| ভারতের যারা আঁবচ্ছেদ্য উপাদান এবং আ্ছ-মঞ্জা, 
|] যাদের ভাঁবধ্যতের উপর সমগ্র পাঁথবী সোতসুক দাষ্ট রেখেছে, 
চ] লর্ড ক্লাইভ থেকে লর্ড ক্যাঁনং পর্যন্ত কেউ-ই যাদের উপেক্ষা করতে, 

পারেন নি। 
এইভাবে ভারতবাসীর সংজ্ঞা নির্দেশ করে হরিশ বলেছেন যে ইংরেজরা 

পছন্দ করুক বা না করুক, ভারতবাসীর আন্তত্ব আছে। ইংরেজকে রাজনোতিক, 
সততাসম্পন্ন হবার আহ্বান জানিয়ে তান বলেছেন ঃ 
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1852 1080060 800 00561061008 0159195 ০0৫ ০21,081 120 ৪ 

01£01550 501001770101096801) 100 006 1688 10100158166 90102 2130 2. 
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£1015 আ11] ০০ 10612170617060 85 8106 18: 181:0175 2081060. 117 
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আইনের ক্ষেত্রে ইউরোপনয় ও ভারতীয়দের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণের জন্য 
১৮৪৯ সালে বেখুন সাহেব চার আইনের এক খসড়া রচনা করেন £ 

ক] «4 4০001 80011510 23600001017 2020 0176 00118010610) 

০৫006 6:88 [17018. (00170020518 (01010011781 5010105. * 

থ] 24১০0 26018110606 12৬ 85 00 0105 101151165০ 0£ 1061 

10215505+8 দ1019620 50016008, 

গা] ঠা) 06 101 089] 05 1015, 

ঘ) 4৯) 4০0 001: 002 00902001010 01 00001015] 0000615. 

এই চার'আইনের খসড়ার প্রথম তুনাঁট ক্যালকাটা গেজেটে (৩১. ১০. ১৮৪৯) 
ও শেষেরাট ১৮৪৯ সালের ২১শে নভেম্বর ক্যালকাটা গেজেটে প্রকাশিত হয়। 
এতে বর্ণ সচেতন শ্বেতাঙ্গ সমাজ অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে । প্রস্তাবিত আইনকে 

কশ্দলাকানূন বা 431901. £০ট নাম দিয়ে তারা আচ্দোলন শুরু করে । ১৮৪৯ 
সালের ২৯শে ডিসেম্বর কলকাতার টাউন হলে কালাকানূন বিরোধী এক 
সভারও আয়োজন করা হয়। 

শ্বেতাঙ্গ সমাজের অন্যায় দাঁবর বিরোধিতা ও খসড়া আইনের সমর্থনে, 
ব্টশ ইণ্ডিয়ান এস্োসয়েশনের সদস্যরা পাল্টা আন্দোলন শ:রু করেন! 
রামগোপাল ঘোষ রচনা করেন 4 চিজ [60987]06 01) 02168111019 

£১565) 00000801015 ০৪116031901. /১০৪" নামক পৃভ্তিকা । ১৮৫৭ সালের, 

৬৯ 



৯ই গ্রাপ্রল এক জনসভায় কালাকানুন বিরোধী আন্দোলনের বিরোধিতা করে 
বন্তুতা করেন রামগোপাল ঘোষ, ঠকশোরাঁচাদ মিত্র, দিগম্বর মিত্র, জয়কৃণ 
মুখোপাধ্যায় প্রমুখরা | 

১৮৫৭ সালের ৫ই মার্চ হরিশচন্দ্ু এক প্রবন্ধে বললেন যে আইনের ক্ষেন্রে 
এই বৈষম্যের উৎস সরকারী নাঁত। হরিশ অতাঁত হীতহাস পর্যালোচনা করে 
বললেন £ 

“৬৬106150006 80001191808 01028 91 0106 ০1110011091] 000155 83 81 

(00০ 1)81505 01 0106 13128100880 000061:5) চ/1061) 11919000607২622, 7217815 
25 0196 00826 1050106 01 3617681, 10 785, আআ 8:01008১ ০য:০০1610 

0096 0106 157 10020621006150 1311081) 50101255 0081 128101776 £1) 

0006 11110610101 81000105 21) ০0100001 100 002 প্রি 20015 177110061005 

[110510-00028 52152720506 002 8850 [10018 00011702105 0৫ 

55701225650 0০ 01১6 ০0010 5508 01151060 0111)019115 601 16808110105 

0716 55068525 0£ 0105 170067. 300 0651095 01১০ 15601817215] 

11015010601) ০ 0105 50015105 (0316, 00065 73110151) 52012065, 

01096 11) 0176 8215106) 23 97611 25 00036 1706 11) 0102 ৪61৬1০০ ০0: 

(001019105, 51:65 501916০00০0 002 10015 50100008ড 101180100101) 

01 006 19081 (3056101)10)61)0 ড/1)101) 00121020169 19168.30016১ 61901 

22 0৫6 00613) ৫০00 006 ০০এ০টাতে, 70015 8086 0৫6 0101065 188050 

009 1833. 0০ ০ 0020 49602, 00০ 16821 50230161010 0 9110181) 

810512008 855 101201750৮০ 2:0101060, 187 213151301 [0 01086 01 

18801565. [0৬৮ 2855 16 ৮01010108৮2 06612 00618 10 178৮৩ 1918020 

60০ 13710810-001) 01১08 006 59006 6090168106 ড/801) 109015628 ০0: 0106 

801] 17 16570600 06 ৪0021920111 €0 07০ 10081] ০9005. 10106 

০138118 চ৮০৪]এ 179৬2 10221) 1088160. 85 & 10001) 05 0106 £0107)61, 
176 12001101865 10170861900 2127820 101 01018 01081786. 70106 

[1001817 00101566] 0৫6 006 085 21013019060 01015 01010055]' 1011998115 

0 00০ ০396 0৫6 00000001)05.17106 101)0198] ০0৫6 006 [90৮1 

96 0156 10908] (05610010600 100 06200: 98615170017) 5001655 

286 00617 01688001685 226০5050 05 68101900612 007 006 

০02019126101) 0£ 005 ০13213£6 05 10910178 81160191)-0020 8001600 
20061081016 0 006 1008] ০001689 11080001018 ড616 5০19৮ 10 00 

10028] 0056170006100,0105 10081 0305 ০2185061৮ ৫$590656৫ 0106 

100101805) 850 0:69060 00৩ 0109015 €0 আ19101) 0031 00116500- 
৫61) 1666215.7175 65600001010 0: 005 811050-0000) 2000 0006 

10215010010 ( 82212875 0৫ 81010215 ) 01 0106 500£08911 2001300 

৭0. 



1658 15 02] 01 6০0 0001 5০৪5 ৪621030106১ ৪120 ০801806 

10509, আশ ৪0000101702 8০০০0110060. ৪ 10150011081 10901900101 

91 01062 7016552156 5056 0£ 006 19 ৮,৮৮৯ 

হারশচন্দ্রু বললেন যে খিস্টান আধবাসীরা যাঁদ দাঁব করে কোন অশখ:স্টান 
তাদের বিচার করতে পারবে না, তাহলে সে দাবি অ-খীস্টানদের তরফ থেকেও 
তো উঠতে পারে । ভারতবর্ষে অ-খুস্টানরা সংখ্যাগারঘ্ঠ । সংখ্যাগরিচ্ঠের 
দাঁব কেন মানা হবে না! তাছাড়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক বিচার 
ব্যবস্থার ফলে অর্থনৈতিক বোঝাও বাড়বে £ 

410 258 0806) 10151) ০ 20%2.1)02 ৮5101) 006 000000956 001010- 

01006 01901; 001 0), 1681900810111655 01086 006 5885 [08101105 0: 

09৩ 10080105250 01 0518 500150:5৯ 0০ 17100008, 21: 1685 

৪০০018660 ০5৮ ড71080 1785 ০০০০ 521160 005 21008£0101500 ০0৫ 18০6 

00810 8705 00136 08010 0 006 1805 ০06 06 28110. 11000 

130865 ৪00 17010169 9910 81৬ 2. 12876170013] 00 2 01101515001) 

01761)001 0382 2175 9110150 10056 8230 101 70010 £1৮০ & 

[17009 09062170617 ৮২ 

ভারতীয় 'বিচারকেরা ন্যায়-পরায়ণতার নীতিতে বিশ্বাস্সী বলে তাঁদের হাতে 
ইংরেজের আবচারের ভয় নেই । এই বন্তব্যে হারশের উদ্যত কটাক্ষ বদ্ধ করেছে 
ইংরেজের অন্যায়াচরণকে । *. * 

ক্রিমিনাল প্রাসাঁডওর বিলকে কেন্দ্ু করে শ্বেতাঙ্গ সমাজের আন্দোলনে ঈষ্ট 
ইশ্ডিয়া কোম্পানণর শাসকবর্গ কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তখন স্ীপ্রম 
কোট্েরি বিচারক ও স্হীপ্রম লেজিসলোটভ কাউীন্সলের সদস্য স্যার আর্থার 
বলার প্রন্তাঁবত আইনের সংশোধনের প্রস্তাব করেন। আর্থার বুলারের 
প্রস্তাব £ 

ক। শ্বেতাঙ্গদের ফৌজদারী মামলার বিচার করবেন সেশন জজ, 
খ] শ্বেতাঙ্গ জুরীরাই শ্বেতাঙ্গদের বিচার করবেন। 
বুলায়ৈর*্এই সংশোধনের প্রস্তাবে প্রকারান্তরে শ্বেতাঙ্গ সমাজের মুল দাবই 

মৈনে নেওয়া হয়োছিল। হরিশ ১৮৫৭ সালের ২৬শে মার্চ [লাঁখত এক প্রবন্ধে 
বুলারের প্রন্তাবকে তার সমালোচনায় বিদ্ধ করলেন । হাঁরশের মূল বন্তব্য 
এই রকম £ 

ক] শহধ, তত্বগত দিক থেকে নয়, বান্তব দক থেকেও এই প্রস্তাব অসমাঁচীন ; 
খ] যাদের স্বভাব আকুমণাত্মক, এই প্রচ্তাব কার্ধকরাঁ হলে তাদের নিয়জ্জণের 

কোন পথই থাকবে না; 
গ| নিজের দেশে যারা আইনের ক্ষেত্রে সাম্যের প্রবস্তা, ভারতে তার 

বিরোধী কেন ? 
ঘ] সেশন কোর্টও স্বেচ্ছাচারী শ্বেতাঙ্গদের 'নয়াল্লিত করতে পারবে না; 
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ঙ] শ্বৈতাঙ্গ জুরীদের দ্বারা শ্বেতাঙ্গদের বিচার অন্যায় এবং অসঙ্গত ; 
চ] শ্বৈতাঙ্গরা ভারতীয় জনসংখ্যার একাংশ মাত্র, তাদের জন্য আইনের, 

[বিশেষ সাঁবধা নী1তাঁবগ্াহত ; 
ছ] আইন তো সকলের হাত থেকে দুর্বলকে রক্ষা করার উপায় । 
তীব্র ভাষায় হরিশ বললেন যে আরুমণাত্মক অন্যায়কারাঁর প্রাতাবধান না হলে 

আইনের আড়দ্বর অর্থহীন হয়ে পড়বে £ 
“6 00055 11082 ৬61: 158.006 18 25216881286 60 ০0০ 1616 

00017601650 17) ৪. ০070126 11106 01015, 52110108 00100 20185 8 10 

611০ 2725658105 01 016 00101110902 1708017117615 01 1651819.6101) 210. 

10301520012 ভ1)101) 20101001619 0156 90806.৮৮৩ 

শ্বেতাঙ্গ জুরাঁদের দ্বারা শ্বেতাঙ্গদের বিচার হরিশের মতে অসঙ্গত এবং 
অবাস্তব । এতে আর্থিক বোঝা বাড়ে, সামাজিক বৈষম্যের পাঁরবেশ স্ান্ট হয়ঃ 
যা কোনাদক থেকেই দেশের পক্ষে সংস্বাচ্হ্যের লক্ষণ নয় । তাছাড়া এর ফলে 
প্রকাশ্যভাবেই অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া হয় । 

শ্বেতাঙ্গদের কালা-_কানুন বিরোধী আন্দোলন এবং ১৮৫৭ সালের ১৪ই 
ফেব্রুয়ারির সভা কিভাবে তীব্র জাঁতবৈর সৃষ্ট করেছে তার উদাহরণ 'দয়ে হরিশ 
বললেন 2 

“4৯00০010110515 0 005 ০0010661801) ৫85 ০৫ 561:0815 0186 

[0610 2. 10660179£ 2) 10101) 12107600066 1506 10810800181]5 £081060 

আ৪৪ 12520. 60৮৮8105 006 10961568. [72005 08065 076 1155 01 0108 

0990 25611760০0০] 50005 73210£91] 2120 06 191906165 

:8100627 10105 86 1550 00618650 1000 8৪2৮৪6০ 13050115 00৬2108 

৪৪০18 001)61. [ও 0086 07০66176 ০৬৩1% 00106 17810156 ৪৪ 021)01118- 

০৪০ 112 (91:1775 আ10) 2 22010650176285 07816 0710 ০০ 3010111006 আ০:০ 

05 1506 71060010725. 205০ 10665 ভ০1৪ 8.০০788৫ 06 00108- 

61010) 1590456  702.1126-10221515 616 10108 60 ০০150806015, 

৮০1310201৮6 258185 ৮০০ 510520620 0৫ 19018013110 :701:010622 

20155১ 170 06 48098001500 0৫ 18.067 10101 910010015 11) 6102 
01101: 9196195102০ 020198160 3 5701981901176 17১60576618 108:610199 

25 00100000515 0:0081)6 1017810 00 2595761 2190 1১610207866 

0০ 2১011609] 2190 ০11] 018961110165 01 50026 7320691.৮£8 

শ্বেতাঙ্গরা দাঁব করোছল যে সূদূর অতশত থেকেই মফস্বল আদালতে 
ধবচাঁরত না হওয়ার আঁধকার তারা লাভ করে আসছে । হরিশের মতে এ দাবি 

অলীক | স্বার্থসাধনের জন্য তারা ইতিহাস-বকৃতির পথ বেছে নিয়েছে । ঈস্ট 
ইন্ডিয়া কোম্পানীর সৃচনাকালের নীতি ও আচরণের কথা তারা স্বেচ্ছায় বিস্তৃত 
হয়েছে। 
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হরিশ বললেন ষে £ 
4710257025৩ 69180660058 1361 096 5:95 15018. (001219215 

25 00020 00161 20 £১81800 00761: 00812 16 28 00) 16 1008191668- 

০ 213 81900 50166100610: 05086 218175 10301) 216 10 ৪০ 

£106170]5 05021)660 0০010, 17025 10:86 0096 আ201) 0015 4581৬- 

£1০ ০0076510100 0£ 0960:50108] 1018106 006 8:850 [18019. 00120198175 -8 

03056200616 7001850 ৪ 100016 01027 50100681) 17618 2 0156 

17001061067 0110 01105 220 18 10021:8. 1010 076 01151) 

0০20 1558061068 1) [15019 16107670106] 006৪০) 0055 া০]৭ 006 1১9৮০ 

08160 ৪0 1625. 0£ 0136 10911617801] ০: 6061 1018100৮৫ 

ইংরেজরা মফঃস্বলের আদালতে 'বি্চারিত না হবার পক্ষে আরো দট মিথ্যে 
যুক্ত হাঁজর করার চেম্টা করেছে । তারা বলছে £ 

ক] পল্লী অণ্চলে পূর্বের তুলনায় বৃটিশ অধিবাসীর সংখ্যা বেড়েছে, 
খ] পল্লী অঞ্চলে পরিমাণের দিক থেকে বাঁটিশ প”ুজিও বেড়েছে । 
হারশের মতে এই য্ন্তগীল সঠিক নয়। বৃটিশ আঁধবাসীর সংখ্যা 

কলকাতাতেই বেশী । পল্লী অণ্চলে মৃণ্টমেয় যে ইংরেজ বসবাস করে তারা 
অত্যন্ত উচ্ছঙ্খল প্রকীতর ॥ হারিশ জনৈক জেলাশাসকের ববাঁত বিশ্লেষণ করে 
সেই উচ্ছৃঙ্খলতার বর্ণবন্ত পাঁরচয় দিয়েছেন । মফঃস্বল আদালতে বিচার না 
থাকার জন্য একজন হত্যাপরাধী শ্বৈতাঙ্গ নির্বিবাদে বহাল তাঁবয়তে থাকতে 
পারে । গ্রামের গরীব মানুষের সাধ্য নেই ষে প্রভূত অর্থব্যয় করে সংদরাষ্িত 
সুপ্রমকোর্টে মামলা দায়ের করে। তার উপর, সুপ্রিমকোর্টের শ্বেতাঙ্গ বিচারকের 
কাছেও স্মাবচারের 'নশ্চয়তা নেই । 

জেলা শাসকের বিবরণ উল্লেখ করার পর হরিশ প্রশ্ন করলেন £ 
5611 0060 0০000 ০:৪ 018.060 013 006 52109516869] [১981610, 

0170517 006 82006 ৪0%81708568 06101617510 8৪:০1: 90. 06£610 
ভা০10 1006 006 45£109-98 2018 5111] 20810106917) 1818 81196110110 0: 

৪0581502555 15 28880, 6116 £503810-52013 1188 40 01) 21161 
ঘা)1318615 01 00০ 12০ 0061) 55001910200015106 2010 10100 21) 211 0 

[019 86016555156 10161)055 107 20519806515 45 0080 80096110180 

7,6160076011 70 0 000510908০0 101005 1 0010 82210 

০806081$5 50058]) 6০ 118০5 00৩ £১0810-52010 2 01028 0081- 

01৮৮৬ 

“কালা কানুন" আন্দোলনের অনাতিকালপ পরেই সিপাহী বিদ্রোহ সংঘটিত হয় । 
কালা কানুন বিরোধী ইংরেজ সমাজ তার পুরো সুযোগ গ্রহণ করে ।॥ 'বিদ্লোহকে 
কেন্দ্র করে দেশধয়দের বিরুদ্ধে কুৎসার বন্যা ভাকে। বিদ্রোহী ?সপাহী তথা 
সমগ্র দেশগয় জনগণের উপর প্রাতীহংসা চাঁরতার্থের জন্য শ্বেতাঙ্গ সমাজ মরীয়া 
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হয়ে ওঠে । প্রথমে কিছুটা অনীহা প্রকাশ করলেও পরে বৃটিশ সরকার শ্বৈতাঙ্গ- 
দের দাবির কাছে নাতি স্বীকার করে । কিক্তু নিপীড়নের মালা বেশশ না হওয়ায় 
শ্বৈতাঙ্গরা সন্তুষ্ট হতে পারে 'নি। তারা তাদের দাবি পূরণের জন্য হীণ্ডয়ান 
রফর্ম লগ গঠন করে । বিন্লোহের পরে, ১৮৫৮ সাল থেকে শ্বৈতাঙ্গ সমাজ 
আবার ভারতবাসীর বিরদ্ধে অঘোষিত যৃদ্ধাভযানে নেমে পড়ে, এই যুদ্ধকে 
হারশচন্দ্ু পারহাস করে ধর্মযুদ্ধ' বলেছেন £ 

“7002 0080 85 16 10855 61067 216 20 0106 701252180 00010061700 1:01)- 

1119 20010] 01 ৪৮615010106 096155. 8190 19৮5 60065160 17)00 & 

162670181 017058:05 2£81050 0106 1[7117010 28০6.৮৮৭ 

হঁরিশচন্দ্র সমকালীন অন্যান্য মধ্যাবত্ত বাদ্ধজীবীর মত চাকাঁরর কষের্রে সম- 
ম্দা দাঁব করেছেন । 45000105120) 01 18:1৮65+ নামক প্রবন্ধে তান 

বলেছেন যে ভারতবর্ষে বৃটিশ সরকার রান্তা তোর করেছ, বিদ্যালয় তোর করেছে, 
চাকংসার ব্যবস্থা করেছে, রেলপথ নির্মাণ করেছে_-কিন্তু ভারতবাসীঁর জীবকার 
পথ সুগম করোন । একে তো পরাধীনতার জবালায় দেশবাশী জজীরত, তার 
উপর জীবিকার ক্ষেত্রে বৈষম্য তার অসন্তোষকে বার্ধত করতে সাহায্য করেছে । £ 

*[ 18 811) 00 01১27 10809, €50810115) 50170019, 0151991)86 

00001017765, 01500101165 00050106, 150 100090106 ভা০৪10 11) 810010- 

081308১ 1£ 7₹5০11068 ৪170 85021900155 06 006 02090 00৮/2160] 

08190010215 0010060 05 &. ০০14 8100 55502008010 168180০6. [6 

15 02006 099 1050106 51301110 ৪6 1850 76 0012 (0 0201 20011051061 

1 [1015 128206) 2193 0065 10০ ৪110৮/20 ৪. 18911 81)816 2) 0106 018 - 

€100007 0£ 006 102০৪ 200. 25128 0৫ 01061 ০0্াও। ০0000. 

[015919901060061008, 16501017286 00010 005 10955 0: 00110081118051721)- 

36006 1১9৮০ 15290 08 0 006 12058100280, 13116 00061 1853 010108 

10852 11567) 1) 610 8০815 0৫6 01৮11122007.) 50725 016 011০]. 

5170010190৬ 702 16090৮2৫.১৮৮ 

প্রশাসানক ও গুরুত্বপূর্ণ পদে ভারতবাসীর 'নয়োগ সম্বন্ধে অনীহা থাকা 
উচিত নয় । বহু শ্বেতাঙ্গ বলে থাকেন যে এই সব পদের জন্য ভারতবাসী 
উপযুস্ত নয় । তাদের শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতার অভাব আছে । হরিশের 
মতে এসব মিথ্যে অজুহাত মান্র । ভারতবাসার যোগ্যতা সম্পর্কে বহু আঁভচ্্তা- 
সমপন্ব, উদারচেতা ইংরেজ কচ্তু ভিন্ন মত পোষণ করেন । সদর কোর্টের বিচারক 
ও ভারতের আইন পাঁরষদের সদস্য মঃ মিলসের বন্তব্য উদ্ধৃত করে হরিশ ভারত- 
বাসীর যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন । মিঃ মিলস তাঁর আঁভজ্ঞতা থেকেই বলোছলেন 
যে ভারতীয় বিচারক এবং পলিশ আঁফসারের মানোন্নতি ঘটেছে_ এবং ক্রমশঃ 
তারা দাঁয়ত্ব পালনে আরো উপযনুস্ত হচ্ছে। 
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শুধু [ীঃ লস নন, অন্যন্য আরো অনেকেও অনুরুপ বন্তব্য উত্থাপন 

করেছেন । বেতন কাঁমশনারের সাম্প্রীতিক রপোর্টেও অনুরূপ কথা বলা হয়েছে। 

বৃটিশ সরকার ভারতায়দের উপর আস্থা চ্ছাপন করতে পারলে তাদের দ্বারা বহু 
সুফল লাভ করা যাবে £ ৃ 
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হাঁরশের মতে প্রশাসানক ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদে ভারতীব্নদের নিয়োগ 

করার ফলে বটশ সরকারের অর্থনোতিক স্মীবধাও হবে । হরিশ সুনার্দক্ভাবেই 

বলেছেন যে, কালেক্টর, আ্যাকাউপ্টেপ্ট ইত্যাঁদ পদে ভারতাঁয়দের নিয়োগ করা হলে 
বর্তমান ব্যয়ের শতকরা পণচশ ভাগ হাস পাবে । বেতন কমিশনারের িপোর্টেও 

এ বন্তব্য সমার্ঘত হয় । 
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হরিশ বললেন £ 
[0 20606100002 60210010016 01 816 5080 01061 0102 10620 

00006 5021৮ 01 (০ 150155 0: 101১265 1961: 01000 18 00125106160 

৪. 00106170002 11781005658) 10116 18519 280 00001581058 216 ৪1১2121 

07 70017056 01 100 1681 170618615 60 0116 8086, ৬০ 1600০৪৫, 

006161016, 006 1016582106 11606610811-030521001 0 03610881, 
10086 01011710208 01 005 50016200215 1] 100057১ (0 68156 10 

08100. 0018 00550101001 1050106 €0 006 10008 16861511986 01858 0: 

1515 9730101108669১ 2001: 166 £6 0107 011 106 56695 101] 1601288 

00186.৮৯১ 

উপরের বন্তব্যে দেখা যাচ্ছে যেন-তেন-প্রকারেণ সরকার? চাকুরিতে ভারতবাসীর 
নিয়োগ হলেই হাঁরশ সন্ত্রঘ্ট হন না। 'তাঁন চান যোগ্যতা অনসারে ভারতীয়কে 
উপযুন্ত পারি শ্রামক দেওয়া হোক এবং সম্মানের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করা হোক। 
সহকার দেশীয় বিচারকের প্রশ্নটি তিনি সঙ্গত কারণেই উত্থাপন বরেছেন । 
তাঁদের পারিশ্রামক অত্যন্ত অল্প, সেই তুলনায় সাধারণ করাঁণকরাও বেশী 
পাঁরশ্রীমক লাভ করে। ১৮৫৩ সালে তাঁদের বেতনবধদ্ধর প্রশ্ন উত্থাপিত 
হয়েছিল, িল্ত বর্তমানেও তা কাষকরীঁ হয় নি। কেউ কেউ বলেছেন যে 
এই বেতনবাঁদ্ধর ফলে বাৎসরিক যে দুই লক্ষাধক টাকা আঁতীরিক্ত ব্যয় হবে তা 
অর্থনৈতিক ক্ষেতে বোঝা হয়ে দাঁড়াবে * স্বার্থান্বেধীসলভ এই বন্তুবা হরিশ 
গ্রহণ বরতে পারেন নি। হিশ বলেছেন যে সরকারী অর অপব্যয়ের দ্টা্ত 
তো কম নয়। জমগ্চ দেশই তো তীর সংকটের সম্মুখখন হয়ে পড়েছে এই 
অপব্যয়েব ফলে । সতরাং দেশীয় বিচারকের বেতনবদ্ধর প্রশ্নে সরকারের দ্বিধা 
থাকা উঁচত নয় । 

'বিচারবিভাগীয় পদে ভাবতীযদ্রে 'নয়োগ করাব বাপারেও হরিশ সোচ্চার 
হয়োছলেন । এখানে অবশা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে প্রথমাবন্থায়__ 

'বচার বিভাগীয় পদে ভাবতীয়দের নিয়োগ করা হবে শুনে সেকালে 
এদেশীয়দের সকলে খুশী হতে পারেনাঁন। কারণ, ভারতাঁয় বিচারকরা দুনশীত- 
পরায়ণ হবেন এবং তাঁদের কাছ থেকে সাাবচার পাওয়া দুলভি হবে এমন একটা? 

আশঙকা অনেকের মধ্যেই দেখা দিয়োছল 1৮৯২ 

অবশ্য স্বাঁধকার চেতনা বিকাঁশত হবার ফলে ধারে ধীরে এ মনেংভাব কেটে 
যায় । শিক্ষিত বাঙালী দুনগীতির উৎস খ*ুজে পায় ইংরেজ বিচারকের মধ্যেই | 
“সমাচার দপণে লেখা হয় £ 

“ইংলণ্ডদেশশয় জজেরাও উবে চ 'বিষচক্লের বহভূত ছিলেন না ।”৯৩ 
সংবাদ ভাস্কর” লিখেছিলেন £ 
“বচারস্ছলে যাঁদ উৎকোচহম্বর্ধ প্রবল থাকে তবে এ ঙম্বন্ধ সুবিচারেব্র 

০৬ 



'্রাতবন্ধক । আমাদের গবর্ণমেণ্ট এাঁবষয়ে বিলক্ষণ জানেন, তথাপি বিচারস্থলে 
উত্কোচসম্বন্ধ রাঁখয়াছেন ।”৯৪ 

হাইকোর্টে দেশীয় বিচারক [ীানয়োগ না করার পক্ষে শ্বেতাঙ্গ সমাজ যেসব 
য্যান্ত উত্থাপন করে সেগুলি হল £ 

ক] বিচার পাঁরচালনার বুদ্ধি ভারতবাসীর নেই, 
খ] সগবচারের ক্ষেত্রে দেশীয়দের উপর আন্থা স্থাপন করা যায় না, 
গ] দেশীয় বিচরেকের উপর জনমতের ভরসা নেই, 
ঘ]| বিচারক হিসেবে দেশীয়দের নিয়োগ রাজনোতিক সংকট স্ন্ট করবে । 
হাঁরশ বলেছেন যে বাঁশ সরকার এইসব য্যীন্তর দ্বারা সম্ভবত প্রভাঁবত হতে 

পারেন, কিন্তু তা যাঁদ হন তাহলে তাঁরা ন্যায়সঙ্গত পথে যেতে পারবেন না £ 
“4105 (30510006150 0£ 0155 085 আ11]) 1)09 00108001706. 001081- 

05197915 17707617050 [5 0206 01010510105 ০£ 010086.10161) 21100011668, 

90৮ 0065 7111 05৮2101761558 00812 18156 11057918055 101 0125 

8100 11)027556 67020 0112 ৬৪102 0£ 0008০ 09110101708. [0 ০817 ৪8০&1০০]5 

0০ 80009560 01086 22 808.05500228 06 006 01655650025 আ11] 

90101577061 1015 1008072150 0০ 7919£558101)9] 56170160961 ভআ1০ 

52170100515 06116৬০ 0080 01212 15 30০10190011) 006 [51761181) 018০0106 

0: 005 12575 07 0০ 195 138150108855 চ130 ড70910 ৪201150০013 

11000006006 [180120) 10001010175 00 06 65060 1151013 0£ 21118 

15086510106 001680101) 111 02 81811০08100 85060 07 ০9381- 

02186010705 09016 £626181]ড 20176০19191.” ৯৫ 

দেশীয় বিচারক নিয়োগ করার ব্যাপারে শ্তোঙ্গ সমাজের এইসব বনুন্তি, 
হারশের মতে, কুষ;ুন্তি । , হারিশ পাল্টা য্দান্ত উত্থাপন করেছেন £ 

ক) সদরকোর্টে দেশীয় গবচারকদের বিচার যথেণ্ট [বজ্ঞতাপ্রসৃত, 
খ] আইনাবষয়ক 'শক্ষার যে সুযোগ শ্বৈতাঙ্গদের আছে সে সুযোগ 

'দেশীয়দের নেই । সে সুযোগ থাকলে তাদের যোগ্যতা প্রাতীষ্ঠত হত । 
৮0০70611952 0026 100 1380156 15 107061120018115 ০0900066620 50 

816 1) 016 17151 00010 500 200156 06116৬০ 0086 190 39016 

0611615 81) 10661116115 100£0067)0 01 012৬8 006 21) 11)021118101৩ 

80806106170 * 06 158501) 01 20681 ; 020 11 2 13205551017 01960 0 

811,697. 70010096212 [95155 ৪001) 85 01680117827) 010 904461 

(00010, 08065 19955 50100010060 00 095 006 1680 1000 22 

81979 01 1150651160008] 52109.০105 ;৮৯৬ 

এবং--৬/০ 90080 005 20581108558 0£ 006 50961101185 0: 

£215619] 50310901010 009565860 ৮ 5/9£1851) 19985 807 00০ 
€6170610061) 06 0906 0151] 5215106. 80০ 151506 006 59110105 
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[00:0০ (1819 1981918060 65 006 ৪6০191 10705712086 19101) ৪. 08145৩ 
০৪0 8157258 [01176 00 0281 0000 012০ 0051156850৫ 10010০20016 118 

006 51756 11008121706 07 11) 2199611902 516601068 ?7৯৭ 

গ) বিচারাবভাগায় পদগুির ব্যবস্থাপনার মধ্যেই দুনর্টীতর বীজ আছে । 
ইংরেজ *বচারকরাও ?ি দুনশীতিপরায়ণ নন 

ঘ' শ্বেতাঙ্গদের তৃতীয় যহুক্তির প্রত্যুন্তরে হবিশ বলেছেন যে £ 
এরও কান সারগর্ভতা নেই । জনমত বলতে যাঁদ ভারতবর্ষের সংখ্যাগারষ্চ 
মানুষের মতকে বোঝায় তাহলে শ্বতাঙ্গদের এ যান্ত কোন য্বীন্তই নয্ন। 
শ্বৈতাঙ্গদের যীন্তগুল খণ্ডন করে শেষে হারশ বললেন £ 

1,89055 50:590010 1909 16 01259066170 0080 0105 55502109010 

00012] 16509801010) 10) ড/1)101) 10801525 26 18610 1985 23210186502. 

00 ৬০ 10210765018] 11901161006 00 010০ 0006 61061 01 108৮6 

71010110 00410101 0: 06 :73866ড5  091018] 0198195017১ 290 10 63 0115 

52171351706 00808. 821:5106 5০ 11170586650 25 015০ 101900৬61881566 

1001019] 5615156 15, 31010101106 19256 70221 £0161961 06000171156] 

0108 86 18-5150010 566 00811809112 0106 10161, 01781806211 005 

10812756 ০0£ 90010) 01500119560061)0. 51016]15,) 16 ০5০]: 006 10508019] 

100 -াহা 04 21109551196 10010005 00 71086 05 1015 ০0৬1 10176 1085 

06617 01566) 1015 10 006 5886 0£ [1১6 1150191) (30৮01080018 

10107) 8806] 001076 211 16 5) 00 10101 200 10৮০: 086 

01089006101 28052 00001915, 19 8110৬60 10 701290. 01071 1010160 

8150 10610 01081790621 2৪ ৪2 21810100610 00 10101 2100 10761 16 

[77016 8120 07075 ৮৯৮ . 

পাঞ্জাবে সরকারী পরীক্ষায় দেশীয়দের অংশগ্রহণের সুযোগ না দেওয়াকেও 
তীব্র সমালোচনায় বিদ্ধ করেছেন হারশচন্দ্র । ১৮৫৮ সালের জুন মাসে পাঞ্জাবে 
সরকারী কর্মে নিয়োগের ব্যাপারে একটি পরীক্ষা হয়। স্যার জন এক 
িজ্ঞাপ্ুতে জানান যে দেশীয়রা এই পরাক্ষা দিতে পারবে না। তবে পরে 
তাদের সে সযোগ দেওয়া হবে ॥। হরিশ পাঁরিহাস করে বলেছেন যে স্যার জন 
ভাঁবযাতের আশ্বাস দিয়েছেন বটে, কিন্তু ভারতবাসী সে সুদনের মুখ কোনাঁদনও 
দেখবে না । ১৮৫৬৬ সালের ১৮ই জানুয়ারি ভারত সরকারের এক সিদ্ধান্তে বলা 
হয়েছিল যে ভারতবাসা ও শ্বেতাঙ্গ সমাজ উভয়েই পরাক্ষার ব্যাপারে সমানাধিকার 
লাভ করবে । স্যার জন সে 'সম্ধান্তকে গ্রাহ্য মনে করেন 'ন। হরিশের ভাষায় 
ধতান 161 2০75105.+ 

মঙ্গল পান্ডের অপরাধে সমগ্র ভারতবাসী যেন শ্বেতাঙ্গ সমাজের কাছে 
অপরাধী । ভারতবাসীর উপর প্রাতাঁহংসা চরিতাথের জন্য তাই তারা মরায়া । 
শ্বেতাঙ্গ সমাঙ্জের হিংস্র মনোভাব অনবদা হরিশ তুলে ধরেছেন £ 
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4101086565০ 29818106 2150 ৮7250010 28 198 03915566506] 0 0৮০ 
18000020100, 00010198115 19956 7261) 0:68000 0£ 20 0 ০001761 

8588012 (10822 006 201:65521. 900 006 00065 10256 0100615019৩ এ 

০1081786, 08190851795 16501660. 2100 1913 5178 10710390 006 5£81060 

01) 0) 1962.05 0 0106 00811101098 57130 01810) 101). 17800 2. 50100100100 

০৫ 16175101, ০0৫:2. ০0001001015 ০৫ 1109,৯৯ 

সমকালে 'সাঁভল সাভি“স পরাক্ষায় ভারতীয়দের নিয়োগের দাবি উঠোছল। 
হারশও সে দাবর সমথক ছিলেন । হরিশের মতে 'সাভল সাভ“দ তার 
সূন্পান্রের লগ্ন থেকেই দনশাতিপূর্ণ | 

“06 11501800151] 56156০61085 06610 6000 010০ 086 ০: 1568 

10110080801 2. 20100190101 11) 10861. 4১৪ ০108 21) 15 5018501006101 

৪8 2175 £0510 0£ 035 0010012 2828, 01995 10 0৮৮10. 016০65, ১০০01181 

0:81171176, 06001191 00958079 06 20610128) 2120 ০৮০ 2 106০0001191 

০০০৫6 0£ 7001218. 1019 21) 17)801010100) 2100 16 1089 ৪. 11186015 23 

01801006285 01586 01 205 00861 10801600101 10 056 ০$5111890 

৮9110. [0 15 & 01855) 150 18 010০ 001600 01 05708800 

200101061705 2170 1391150. [09 2318061506 108 00015 06001181 1010) 

15, 1)0ড25€15 10617612601 চা100 0086 01 002 6620 50:001201018 

ভ71)052 01813111766 15. ব্বি৩জ। 6061:66016, 1061) 005 0836 

০817661 06 0386 00100186102 1385 60102 [0 106 16519ড্60 1 

€810)680 16 18 60050 0080 006 52165101006 10921219015 6106 

০81667০9606 ০1910, 0880 00 011105182 0025 ৫078000 01 006 

00909025515 00 01100156006 205 06 006 1150197) 0০151] 

961৬1০6.৮১০০ ণ ৃ 

হাঁরশের মতে 'সাঁভল সাভস নিয়ামিতান্নিকতার শন্রু, স্বৈরতল্দের উৎস। 
এই প্রীতজ্ঞান প্রথম থেকেই বূটিশ সাম্রাজ্যের রাজনোতিক ব্যাপারে ভারতা য় 
জনগণের উপর বাঁধানষেধ আরোপ করে আসছে ॥। 'সিঙিল সা(ভসই প্রথমাবাঁধ 
ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারে বাধা দিয়েছে, পাশ্চাতা ভাবধারা প্রচারে প্রাতিবম্ধকতা 
স্বম্ট করেছে, রাজনোৌতিক ক্ষমতাকে কুক্ষণীগত ও কেন্দ্রীভীত করেছে নিজেদের 

হাতে £ ৬ 
*160 010 0015 ০010100 00০ 1101810 (০৫11 ১৪1০০ ০81) 1800, 

ড6:6583) 796০0 হর 2:06 06 2০008991,  চ000 006 1150 16 

1088 006160 এ 7955155 1006 0660610017)20 16515092006 00 01 

01021688 ০£ ০0080100601081980)--006 00৪ 1010 1) আ1010 

01081) 00110081 2০0101) 00810866808 18616 ড13616656 £€ 15 

৪1105769115 60 061806. 1:01) 006 ঠিভেট 16085 0০908810060 

৭৯১ 



18০16 056 £০0561081156 8£1507 ০06 27 /১96900 0021, 01 ৪ 

0£16069]1 06251001511. [000 0176 11756 10108506151] 0132 59109.01 

০0৫ 005 0০০9015 ০01 [0018 60 09101010566 12 08৪ ০০0110081 0:08059 

0£ 1650 06 6106 30161) 000011380155, দ000 006 85016 1089 ০0১১০৪৪৫ 

0০ 18000000097 01 400581181) 20০88? 1000 0186 100210091 0১০01)05 01 

৮3০ ০০০৫, [01189 01505001)68912060 [5061151) 6৫110801005 6105 

50520 0: 50081181) 121)£)0866, 2170 006 ৪.0000101 ০0€ 006 60617921 

601105 06 70001006817 ০1511186102. [01085 41500011950 50০0191 

0:0981558 63০606 19 0 01160501012 01 10915118] 19059061105 . 

[88015, 1017858 0001001181)60 00110051 0০0০5 2100 ০০:০$৪০এ 2 

801 0£ 59618] (12005 10001618916 8৪116 69 0890168217৫ 

50710052178. 701 05656 18956 0260০65 10 065861:555 0136 [১20915 
01 63010008010 16 788 1000116৫. 10696 07610706825 01১০ ০12০05 

০6 01562 55866100) 2100 006 55506000080 0061610916০ ০ 01018 
ঘ0.৮১০১ 

১৮৫৭ সালের ১২ই ফেব্রুয়ার লাখত আর একট প্রবদ্ধেও হরিশ 
বলেছেন ষে। ১০২ £ 

ক] 'াঁভিল সার্ভস ভারতীয় জনগণকে বক্ষা করে নি, 
খ] শাসনতাম্ক প্রাতাঁনাধত্বের পাঁরবতে” স্ছানক আঁভজাততন্দের জন্ম 

দিয়েছে, 
গ। ইউরোপীয় সভ্যতার দূত হিসেবেও কোন ভূঁমকা পালন করেন, 
ঘ] দেশের শাসন সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামায় নি, 
উ] ভারতবাসীঁকে অস্তরঙ্গঈভাবে জানা ও চেনার ব্যাপারে কোন উৎসাহ 

দেখায় নি। 
সাঁভল সাভসে ভারতীয়দের নিয়োগের দাব তুলেছেন হাঁরশ । এ ব্যাপারে 

'ব্রাটশ ইশ্ডিয়ান এসোসয়েশনের স্মারকপন্রকে সমর্থন করে হরিশ বলেছেন যে 
[সাভল সাঁভসে নিষুন্ত হওয়ার যোগ্যতা ভারতীয়দের আছে । "হরকরা” 
পা্রকার বন্তব্যকে আক্রমণ করে তিনি লিখেছেন £ 

“8০ 20010 60: 01020900128) 1507 101 0106 00810]. 00156 
70010109107 06205 0156 006000118] 29 27 818110061 601 006 

1০০951310501 01 006 61151011165 01 17801৮65 69 00০ 0028৬ 21881560 

01511 5০:5৬10০6. 000 001706100100181 06০08 00106 6010 0790 01015 

18810211605 25 208070020 2. 00151667066. ০2130015880 05 096 

018610650 200001016 1 006 158100. 70106 98 01 006 006030118] 1৪ 

06 6851610860৫ 53000510£ 00০ ৫0085 ০5 111০0 00৩ £1006517010108 

01005 3019:6105 16618196016 178৬6 0০612 98 ৪0 0810810 ৮55 ৪ 

২5০ 



ক2]5 2120 96151) ০56000156. 11186 0915 88500 1793 02613 5000955- 

181] 2200660 15 800916106 000 005 98০6 0526 006 06£600০75 

9৫6 006 010586100 55506100 &1:5 117) 002 50018 ০06 00০ 01801855101 

00:০0 01020 006 00601080100 716510038 00956050037 %5180 0001 

(06 17151761 060068 01 80806 11) 175018, ৪1010 2 11 ০৩ ০০92090 00 

02015280006 ০০10025১--015556192 19010) 166 05 2£9179 121011)0 

০010 5015060)015875) 1085 10667) ৪60০0. 5701) 000868, ৩ 8:00710, 

86 1506 91012000 10160606176 10) [3110181) 10180015. 1106 0028 

13165 ড71)1018 ৬০1০ 0071 5. 01056 1580:66৫ 0০ 05 2. 52001010 01 

চ71151) 00116101908 00 05620 0156 08061501105 ০01 116191)0 £1010) 

0:961601706 ১5 0106 1210021501198.0017) 4৯০৫ 500৬ 0০0 109. 01001 

৪. 18105) 0816160 10 6217 00110158] 21:68:65 02025 10৩. 12561). 

0৩ 81815065005 100 ০01 (58000115 হ008 0০119201012 ৮০1০ 

180 00 7০6 16506065150 ৮ 5101 00505 ৪5 00617 01970176108 50010 

5100 100100 (10610) ; 2180 08000110 1509819011861013 10208006 2. 9.০€ 

8৪ ০11 2৪ ৪ 92000 06 02111800500. 1106 91101517019 458০- 

৩1৪৫0; 1088 [00৬ 2. 91001181028 108101:6 10 [0 ০80 000 01 

00188, 00101721)0 006 102010611০2 71010) 06 1620615 0: 006 

€০8610০0115 45590180101 11060 5 12015 00001090085 215 1910- 

0০916100966] ৮৮০৪1 11 01881012801078 2190 11061061)06-১৯9৩ 

ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে হাঁরশ যে যুন্তরাম্ত্রীয় কাঠামোর কথা ভেবেছিলেন তাব 
প্রমাণ 'নয় প্রবন্ধগযাল £ 

ক] 1. 81161765 19856 11701805029 019১ 
খ] 76৫61:9115920129 

গ] 7106 [0089191067৪ 
ঘ] 7106 62019101091 95960. 

হাঁরশের মতে ভারতবর্ষে একটি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ক্ষমতার 
কেন্দ্রীকরণের ফলে বহ] অস্মাবধা ও সর্বনাশ স্বান্ট হয়েছে । যেমন £ 

ক] সমগ্র দেশ জুড়ে রাজনোতিক স্থবিরতা স্াঁন্ট হয়েছে, 
খ] ভাবতবাসীর নানা বৈচিন্ন্যকে অস্বীকার করে সব প্রদেশে একই রকম 

নীতি নিয়ম আরোপ করার চেষ্টা হয়েছে, 
গ] শাসন ও বিচারাঁবভাগের মধ্যে সীমারেখা টানা হয় ?ন, 
ঘ] অর্থনোতিক ক্ষেত্রে নৈরাজ্য এবং অরাজকতা সূম্টি হয়েছে । 
1মঃ ব্রাইটের মত সমর্থন করে হরিশ বলেছেন যে যুব্তরাম্ত্রীয় ব্যবস্থার ফলে 

ভারতের সম্যক শ্রীবাদ্ধ ঘটবে £ 
“115 15618180010) 008:60191 0010£5585) 2000০201010) 200 221- 

৮১ 



2108 008৮ 0109000668  50019] 61687), 6156 8৫81)08665 ০£ 
(50618115800) 88 চা 11255 0800606]5 180 0০089101, €0 00106 
00০ 816 50091]5 5013512100008, [6 056 5070116196০ 75 22100০01150, 
16 00050 106 12100061160 017. 006 70110017915 0৫6 06506181128 06019. ১০ ৪ 

শুধু য্ক্তরাম্ত্রীয় কাঠামো নয়, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে হারশ ভারতশয় জনতার 
প্রীতীনাধত্বও দাবি করেছেন। ইংরেজের পক্ষে ভারতীয় সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান 
অসম্ভব । তন প্রশ্ন তুলেছেন £ 

0০800 2 12501002017 21 610৩ [1)0$81) (30610100610 106 ৪0১০- 

17560 05 02111910618 10500 5010573161758 1136 চ151825 ০0৫ 0136 

৪৪০ 21211110105 01 0057 ভ1086 10618261016 15 7:0900360 00 105 

0906 1৮১০৫ 

[নিজেই তার উত্তর দিয়েছেন £ 
“1152 01105 18 1)68115 50006 71061 211 [1)08917 00281010129 00151 

706 ৪0160 05 0.2 1[1501915. ১০৩ 

হরিশের মতে হাউস অফ কমন্সে কিছ হিন্দু ও িছ] মুসলমান সদস্য গ্রহণ 
করলেই ভারতীয়দের আঁধকার সংরাঁক্ষত হবে না। হরিশ বলেছেন £ 

“৬178 ৬6 92100 19 106 0106 12000056501 06 2 50081] 

11906119060 6161061)0 117 0106 2%150195 7 00000011) 000 812. 

[00191 02101181006150 ১০91 

টাক! 
১। এ্তিহাসিক ফছুনাথ সরকারের উত্তি। ডঃ সুধীন্দ্রন।খ ভৌমিকের “নব্যবঙ্গে রাষ্ট্রচিস্তার 

ধার।” গ্রন্থে উদ্ধৃত, পঃ-২৬ 
২। ভারতের প্রথম শ্বাধীনত। যুদ্ধ প্রসঙ্গে ( ১৮৫১-১৮৫৯)। মাস ও এক্ষেলস । প্রগতি 

প্রকাশন, মক্ো ! পু ১৫-১৬ 

৩। এ, এ, পৃঃ ৩২ 
৪1 শ্রী, এ, পুত ২০ 
৫| ন্সাধীনতার লংশ্ামে বাংল|। নরহরি কবিবাজ। পৃঃ ৬৪ 
৬। এ, পরী, পঃ ৯৬ 

শ। মোহনল'ল মিন ও কানাইলাল দবত্ত সম্পাদিত 'উনৰিংশ শতকের বাংলার কথ! ও 
যোগেশচক্্র বাগল" গ্রন্থে শ্বপন বন্গর প্রবন্ধ: উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধে বাংলার রাজনৈতিক 
চিন্তাধার1 | পৃঃ ৩৩৪ 

৮। রামমোহনের রাজনৈতিক ভাবনার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যাৰে নিম গ্স্থগুলিতেঃ 
ক] 71860: 0৫ 1770150, 9০0০015] 870৫. 20116109%] 10698 70 18, 53 20451510097 

থ| বাঙালীর র্রাষট্রচিস্তা। সৌবীজ্মোহন গঙ্গোপাধ্যায়। 

৮১৪০ 



গ] নবাবঙ্ছে রাষ্টরচিস্তার ধার। | ডঃ নুধীন্দ্রনাথ তৌমিক। 
খ) জাগুতি ও জাতীয়তা । যোগেশচন্দ্র বাগল। 
৬] সঙ্কল ওলাধনা। এ 

চি 46010108005 06068 সম্পাদিত 85168 17) 31008] 89261988099 গ্রন্থে 

8৪050017910 2: -এর গ্রবন্ধ “106:0210 00. 50071: 9891059]+, 1৯11 

১০ । 

১১ । 

১২ । 

১৩ । 

"8৭৮ | 

১৪ । 

১৫। 

১৬। 

১৭। 

১৮ | 

১৯। 

১৯ | 

৬ 

১৯ 

২» | 

১৩। 

পৃঃ 9৪৭ । 

২] 

২৫। 

২৬। 

২৭ | 

২৮ । 

১৯ 

৩০ ( 

৩১ । 

৩৯ । 

৩৩ । 

৩৪। 

৩৫ | 

৩৬। 

৩শ | 

৩৮ 1 

৩৯। 

৬৬ | 

৪১। 

৪২। 

৪$৩। 

8৪1 

8৫ 

[7810] 910210.100007055 0575708, 7-19] 

8০5৮০: 01 [90190 90039] 5170. 1:0116105] [06888 7-54 

27928 709:0210, ০731 

উদদ্বংশ শতকের বাংলার কথ! ও যোগেশচজ্্র বাগল গ্রন্থে ডঃ মল্লার ঘোষেব প্রবন্ধ 

1906 106.0210. 1১৮0৭ 

এ, 24] 

চা. 0, 2 8.1.1869 

17018007501 207150.,.1-55 

8010551 1150%70, 19.1..1843 

18600 01 1000150,.-1-59 

নব,নক্ষে রাষ্চিজ্ঞাব ধারা । পুঃ৮১ 
[71856017 01 [10019207759 

ংল। সাময়িক পত্র (১ম)। পৃঃ ৩৯ 
যোগেশচক্দর ৰাগন সম্পক্ষিভ পর্ববতী গ্রন্থের ড£ স্ববেশ মৈত্রেব প্রবন্ধ: জ্ঞানান্বেষণ 
শ্রীমৈত্রের সম্পাদনায় এই পত্রিকার নির্বাচিত রচন। সম্প্রতি প্রকাশিত হযেছে। 
ওর, পুঃ ৪৪১ ৮ 

1179 13906511727888 (1818--1868 ) 81028825116 0081:501৮5, 6-69 

এ, এ্র' পৃ" 64 
এ, এ, পৃঃ 66 
উনবিংশ শতার্ধীর বাংল।, পৃ ১৬৬ 
[179 1881008%18 1:689, 2-9/ 

81001971998 118652109, 1961 72-25 
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চত্চস্পি জবধ্যাস্স 

হরিশচন্দ্র ও সমকালীন কয়েকজন 
প্লামলোচন ঘোষ (১৭৯০-১৮-৬৬ ) 

ঢাকার নিকটগ্ছু এক গ্রামে ১৭৯০ সালে মনোমোহন ঘোষ ও লালমোহন 
ঘোষের পিতা রামলোচ্ন জন্মগ্রহণ করেন। ইংরেজী শিক্ষা লাভের পর তান 
পাটনায় জজ কোর্টে সেরেম্তাদার হন। ১৮৪১ সালে সরকারকর্তৃক কৃষ্নগরের 
ম-খ্য সদর আমানের পদে নিষন্ত হন। শিক্ষাবস্তারে তাঁর উৎসাহ ছিল, ঢাকা 
ইংলিশ সৌমনারী ও কৃষ্ণনগর কলেজ স্থাপনে তাঁর প্রয়াস তাবই নাজব । মাতি- 
ভাবা চার ক্ষেত্রেও তাঁর উৎসাহ ছিল । হিন্দু কলেজ পাঠশালার আদর্শে 
চাকা কলেজের অধীনে বাংলা পাঠশালা হ্াপনের প্রস্তাব কবেন। বাঙালী 
ছেলেদের 'সাঁভল সার্বস পরক্ষা দেবার জন্য বিলাতে প্রেরণের কথাও তারই 
প্রথম মনে হয় ॥ ১৮৩৬ সালে প্রাতাষ্ঠত “বঙ্গভাষা প্রকাঁশকা সভার তান 
প্রাতজ্ঠঞাতা সভ্য ছিলেন । এই সভায় রাজনৌতক আলোচনার সূত্রপাতও তান 
করেন । সবধকার কর্তৃক খাজনা-মনুক্ত জাঁমর পুনগ্রহণের ব্যাপাবে বঙ্গভাষা 
প্রকাশকা সভার অন্যান্য সদস্যরা ঘখন সরকারী নীতির সমালোচনা করেন 
তখন রামলোচন তাকে সমন করেন---718 00511) 00106200101 ৪3 0121 

01১6 1101) 25250170095 02061706100 0০ 2৪. 29182 ০021)0 07 005 

15001088 0000 01021116100 066 1918099 88170100056 06 09611 01202 

0 086 57201610800 0৫ 01210 ৫5168.” ১৮৬৬ সালের মাচে রামলোচন 

মৃত্যুমুখে পাঁতত হন। 
দ্র. 
ঢ1:660010 1000৬610861) 01 0617521. 10-32-3534 

উনাবংশ শতাব্দীর বাংলা । যোগেশচন্দ্র বাগল ॥ পৃ ২৬--৩৬ 
সামীয়ক পন্ধে বাংলার সমাজ িন্র ( ২য় খণ্ড )। বিনয় ঘোষ 
7005 জে০৬ ০1019106186 0382০006506 23 38280915 1817 2130 0: 

3 97002100৮22 1818. 

সংবাদপত্রে সেকালের কথা (১ম ও হয় থণ্ড )। 
চ২০০:6 ০6 006 (6156181 50001001062 01 19130110 11380:0061012 01 

006 01691021005 ০৫ ০:10 ভ2111900 175 836169.1, £02 1885, 0. 34 
06০ 9১০220068 00886 ০5 01806 7811029 11195 03900100109 

9150815 86200620176 1,610 20 11251015861 ০501168569 ০01160660 10৫ 

৪৫1060 ৮5 58:10500 1065 ০-- 26, শ্রীরামপুর ১৮৪৬ 

খ্স্ড 



মতিলাল শীল (১৭৯২__১৮৫৪) 
চৈতন্যচরণ শীলের পুত্র মাতিলাল ১৭৯২ সালে কলকাতার কলুটোলায় জন্ম- 

গ্রহণ করেন। অর্থাভাবে তান বেশশদর লেখাপড়া [শিখতে পারেন নি। মান্র 
১৭ বৎসর বয়সে ফোর্ট উহলিয়ামে কেরাণ পদে চাকুরা গ্রহণ করেন এবং পরে 
ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন । দানবীর 'হসাবে খ্যাত 
মাঁতলাল “শীলস্ ফ্রী কলেজ' নির্মাণ করেন এবং কাঁলকাতা মোঁডকেল কলেজ 
স্থাপনের জন্য বন্তীর্ণ স্থান দান করেন। প্রগাতিপন্হী মাঁতলাল বিদ্যাসাগরের 
সংস্কারমূলক প্রচেম্টাকে সাহায্য করোছলেন। সমসারম্ীয়ক বাজনোৌতক 
আন্দোলনে তরি সমর্থন ছিল । ১৮$৪ সালের ২৯শে মে তাঁর মৃত্যু হয়। 

ভর. 

দানবীর মাতিলাল শীল । হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ । 

শা06 10001 8150015 0%6 [00197) 01112655 18195, 21311110815 

(1) 1.. তব. 01805. 

সংবাদপনে সেকালের কথা । ব্জেগ্দুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 

কালীনাথ রায়চৌধুরী ( ১৭৯৭--১৮৪০ 

১৭১৭ সালে টাকীর জীঁমদার পাঁরবারে কালীন্নথ জন্মগ্রহণ করেন । ইংরেজী, 
সংস্কৃত, পারসী ও বাংলা ভাষায়, কালীনাথের যথেষ্ট ব্যুংপাত্ত ছিল। 
রামমোহনের প্রর্গাতশশল চিন্তার দ্বাব কালীনাথ আকৃষ্ট হন এবং নানাবিধ 

সংস্কার কর্মে আত্মীনয়োগ করেন। পাশ্চাত্য সাঁহত্য ও 'বজ্ঞান শিক্ষার 
মাধ্যমে দেশবাসীর মনের অজ্ঞতা দুরীভূত কবার উদ্যোগ তান গ্রহণ 
করোছিলেন । তবে শুধু ইংরেজী শিক্ষা নয়, তান অনুভব করোছিলেন যে 

দেশবাসীর মানাঁসক, নৌতক এবং অর্থনোতিক পুনর্জাগরণের প্রয়োজন আছে । 

মন্রাযন্দের স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি অংশগ্রহণ করেন। 'ব্গভাষা প্রকাশিকা 
সভা'র প্রাতঘ্ঠাতা সভ্য ছিলেন কালীনাথ । ১/৪০ সালের ১২ই ডিসেম্বর 
তান মৃত্যু খে পাঁতিত হন। 

দু 

সংবাদপত্রে সেকালের কথা । ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 

বঙ্গীয় সাজ । সতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী 

[166 8150 1606218 01 ৪19. [10702010000] 2. 3, 1). ০0112, 

শৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ (১৭৯৯__১৮৫৯) 
১৭১৯ সালে শ্রীহটের পণগ্রামে গৌর শঙ্করের জন্ম হয়। কলকাতায় এসে 

গৃতীন রামমোহন এবং ইয়ং বেঙ্গলের সংস্পর্শে আসেন । সতীদাহ প্রথা লোপের 

পক্ষে 1তাঁন রামমোহনের সঙ্গে সহযোগতা করেন। স্ঘ্রীশক্ষা বিস্তার এবং 

শুবধবা বিবাহ আঙ্দোলনে তাঁর উৎসাহ ছিল। 'বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভার 'তাঁন 

২৮৭ 



অন্যতম প্রাতষ্ঠাতা ছিলেন । মূলতঃ তিনি ছিলেন সাংবাদিক । 'জ্ঞানান্বেষণ' 

“সংবাদ ভাস্কর' প্রভাতি পন্র-পান্রকা তানি সম্পাদনা করোছিলেন। তাঁর মধ্যে 

নানা বৈপরাত্যের সমাবেশ ঘটোছিল। প্রগাতিশীল আন্দোলনের সমর্থক হলেও, 

পরে তিনি ধর্ম সভাকেও সমথথন করেন। 'ন্রাটশ প্রশাসন ও পহালশব্ব্যবস্থার 
বিরুদ্ধেও তিনি প্রতিবাদ করেন । ১৮৫৯ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি তাঁর মৃত্যু হয়। 

দু. 

বাংলা সামাঁয়ক সাহত্য / কেদারনাথ মজুমদার । 
গৌরীশংকর তকর্বাগীশ (সাহিত্য সাধক চাঁরতমালা, ৮ নং)। ব্রজেন্দনাথ 

বন্দ্যোপাধ্যায় । 

তারাটাদ চক্রবতাঁ (১৮০৪-_-১৮৫৫ ) 
হিন্দ: কলেজের প্রথম যুগের ছান্ন। আপন উদ্যোগে ইংরেজী ভাষায় 

পাণ্ডিত্য অর্জন করেন । জীঁবকার সূত্রে নানা কর্মস্থলে ঘুরে প্রচুর আঁভঙ্ঞতা 
লাভ করেছিলেন । ১৮৩৮ সালে সাধারণ জ্ঞানোপার্জকা সভার সভাপতি 
নির্বাচিত হন। তাঁরই নেতৃত্বে ব্রিটিশ ইশ্ডিয়া সোসাইটি হ্থাঁপত হয়। 'তাঁন 
“বেঙ্গল স্পেকটেটর” পান্রকার অন্যতম প্রধান লেখক ছিলেন। কুইল' নামক 
পাত্রকাটিও 'তাঁন সম্পাদনা করেন । ঈস্ট হীশ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন ব্যবস্থার 
সমালোচক ছিলেন তারাচাঁদএ ভারতীয়দের জন্য চাকুরীর ক্ষেত্রে উচ্চতর পদ 
দাঁব করোছিলেন তন । শিক্ষা ব্যবস্থাব প্রসারের দিকে তাঁর উৎসাহ ছিল। 
সামাজিক সংদ্কার এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে তীর মতামত ছিল প্রগাতশীল & 

মিশনারীদের ধর্ম জ্বরকরণে প্রতিবাদ করেছিলেন তীন। 

দ্র. | 
রামতনু লাহডই ও তৎকালসন বঙ্গ সমাজ / শিবনাথ শাস্ত্রী 
উনাবংশ শতাব্দীর বাংলা / যোগেশচন্দ্রু বাগল 
[7156075 01 001161081017098100, 9, 9, 74050010961 

4৯ 8109£150101581] ৪1566010০01 10810 7216. 2০০1 (০108170 

10102. 

জযকৃক্ মুখোপাধ্যায় (১৮০৮--১৮৮৮) 

উঠি? রমা জগঙ্মোহনের পন্ত্ জয়কৃ্ণ জন্মগ্রহণ করেন । উদার, স্বাধীনচেতা 

জনক জয়কৃফ । ০০৯পস্ন/ এসসি তিল ৫ 
বৃটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের এব কারের স্থান বালি নাও ক সভ্য 'ছিলেন। ১৮৭৮ সালে 

তীর জাতীয় সম্মেলনে রণ 525৮8 
কংগ্রেসের সঙ্গেও যোগ ছিল ০৯ টিকা পালন কয়েন। জাত 
নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁর ভা সকাল ৫৬৮৮০ রে তরি ভুমিকা ছিল। ১৮৮৮ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। 



কালীকৃফ দেব (১৮০৮---১৮৭৪ ) 
কলকাতার শোভাবাজার মহারাজা নবকৃষণ দেব বাহাদুরের পৌন্ু, রাজা 

রাজকৃষণ দেবের মধ্যম পনুন্র কালাকষ্ণ দেব ১৮০৮ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ 
করেন । বাংলা ও সংস্কৃত ছাড়াও ইংরেজী, ফরাসী এবং উদর ভাষাতে কালা কৃ 
নৈপূণ্য অর্জন করেছিলেন । গ্রেট ব্রিটেন এবং আয়ার্ল্যাণ্ডের রোয়েল এশিয়াটিক 
সোসাইটির 'তান একজন যোগাযোগকারী সদস্য 'ছিলেন॥। ১৯০৩ পালে 
ট্রাইলয়ম বৌল্টগ্ক তাঁকে রাজাবাহাদুর উপাধি দেন। কালাকৃঙ্ণ রক্ষণশীল 
দলের সঙ্গে সংশ্লিত্ট 'ছিলেন, সতাদাহ নিবারণের 'বরুদ্ধে সরকারের কাছে 'তাঁন 
আবেদন করেন। রাধাকান্ত দেবের মতুযুর পর কালাকৃষই রক্ষণশীল হিন্দু 
সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তবে রক্ষণশখল দলের নেতা হলেও স্নীশক্ষা 
বন্তারের ব্যাপারেও কালশীকৃষ্ক উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেন । 'ভূম্যধিকার) 
সভার সদস্য এবং ধবুণটশ ইণ্ডিয়ান এসো1সয়েশনে'র সহ সভার্পাত ৃহসাবে 
'বাটশ সরকারের জাম এবং শাসন সংক্রান্ত নীতাঁবরোধী আন্দোলনে যোগদান 
করেন। বিচারের ক্ষেত্রে বৈষম্যেরও তিন প্রতিবাদ করেছিলেন । ১৮৭৪ সালের 
১১ই এরাপ্রল কালনকৃষ্ের মততযু হয় । 

কাশাপ্রসাদ ঘোষ (১৮০১--১৮৭৩ ) 
জাঁমদার শিবপ্রসার্দ ঘোষের পূ কাশীপ্রসাদ ১৮০৯ সালের ৫ই আগস্ট 

জন্মগ্রহণ করেন । হিন্দু কলেজের খ্যাতনামা ছান্ত। ইংরেজী ভাষায় অসাধারণ 
দক্ষতা 1 তাঁর “51591” ও 4700৬ 869 021810501)8+ তাঁকে কবিখ্যাতি দান 

করে। ব্যাদ্ধদীপ্ত মনীষার জন্যই তাঁকে কলকাতার অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ও 
জাস্টস অব দি পীস পদ দেওয়া হয়। রাজনীতিতে সাকুয় অংশ গ্রহণ না 
করলেও ভূম্যাঁধকারা সভার সঙ্গে জঁড়ত ছিলেন ৷ ইংরাজী শিক্ষা বস্তারে উদ্যোগ 

গ্রহণ করেন । পহন্দু ইনটোলিজেম্সার' পান্নকার প্রীতণ্ঠাতা সম্পাদক £ ১৮৪৬-- 
১৮৫৭ সাল পর্ধন্ত এই পাঁন্কা সম্পাদনা করেন। ১৮৭৩ সালের ১১ই নভেম্বর 

তাঁর মত্যু হয়। 

দ্র. , 
পু?)০ 10019072688 017 808. 7911 101510102. 13919900117 বৈ. 

£3170512 

রাজা কালীকৃষ্ক দেব বাহাদুর (ভারতবর্ষ চৈন্ ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ )। 
অম্মথনাথ ঘোষ, 

চ16600]00 71056100616 11) 13610591 

[ি*বকোয (৪থ খণ্ড )। নগেন্দ্রনাথ বসু সংকলিত । 
ম্ীস্তর সন্ধানে ভারত ॥ যোগ্েশচন্দ্ু বাগল। 
1)6 00৮6]000670 38260655 1400 25৮5 1828 

[150010855 0£ [180191) 31081920105. 0 চ. 300151800 

সংবাদপন্রে সেকালের কথা (১ম )। 

*২/৯ 
লেখা ৮৮ ৯. ৯৬. 



রসিকরুষ্ণ মল্লিক (১১০--১৮৫১) 
নবাঁকশোর মাল্লকের পুত্র রাঁসককৃষ্ণ ১৮১০ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ 

করেন। শিক্ষা হিন্দ কলেজে। 'ডিরোজিওর শিষ্য, ইয়ং বেঙ্গলের একজন । 
কিছাদন হেয়ার স্কুলে শিক্ষকতা, ১৮৩৭ সালে ডেপুটি কালেন্রর। পারেনন? 
'ভানান্বেষণের সঙ্গে যুস্ত। সামাজিক সংস্কারে উদ্যোগী ॥ ইংরেজী শিক্ষা- 
বিস্তার ও মুদ্বাযল্মের স্বাধীনতার প্রবনতা । সরকারের আইন ও বিচার বিভাগের 
সমালোচনা করেন 'বাভন্ন সময়ে । সরকারী কর্মে ভারতীয়দের নিষৃন্তর দাবি 
তোলেন। কৃষক স্বাথ সংরক্ষণের প্রয়াস ছিল, তিনি মনে করতেন চিরস্থায়ী 
বন্দোবন্তের ফলে কৃষক স্বাথ ক্ষন হয়েছে । ১৮৫৮ সালের ৮ই জানুয়াঁর 
তাঁর মৃত্যু হয় । 

শিবচজ্ দেব (১৮১১--১/৯০ ) 
১৮১১ সালে হন্গলী জেলার কোলম্নগরে জন্মগ্রহণ করেন। 'ইন্দু কলেজের 

ছাত্র হিসেবে ডিরোজিওর সান্ধ্য লাভ করেন। ১৮৪৩ সালে রান্ষসমাজে যোগ 
দেন। মৌদনীপুর ও কোল্নগরের ব্রাহ্মদমাজ তাঁরই উদ্যোগে প্রাতাম্ঠিত হয়। 
৯৮৮০ থেকে ১০৪৪ পর্যস্ত 'তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপাঁত ছিলেন। 
বািভন্ন জনাহতকর প্রাতন্ঠানের সঙ্গেও তাঁর নিগ্ঢ সংযোগ ছিল । দেশে শিক্ষা- 
বিস্তারের ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ করেন তিনি। ১৮৯০ সালের ১২ইই নভেম্বর 
তাঁর মৃত্যু হয়। | 

তার কনাথ তর্কবাচস্পতি (১৮১২-_-১৮৮৫ ) 
১৮১২ সালের নভেম্বর মাসে বর্ধমান জেলার কালনার এক সংস্কৃত পাঁণ্ডতের 

পাঁরবারে জন্মগ্রহণ করেন। সংস্কৃত কলেজের কৃতাঁ ছান্র ছিলেন তিনি। 
বিদ্যাসাগরের আহ্বানে ১/৪৪ সালে সংস্কৃত কলেজে তিনি যোগদান করেন এবং 
একাদিক্রমে ১৩ বংসর সেই কলেজে অধ্যাপনা করেন। মনের দিক থেকে তান 
রক্ষণশীল ছিলেন না। স্ত্রী শিক্ষা সমর্থন শরতেন বলেই বেথুন স্কুলে আপন 
কন্যাকে ভাত কারয়ে দেন। বিধবা বিবাহ আন্দোলনও তাঁর অন্তরের সমথ-ন 
লাভ করে। সংস্কৃত ভাষায় বহধ গ্রচ্হাছি রচনা করেন | ১৮৮% সালের জুন 
মাসে তান শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। 

দ্র. 
ম্ান্তর সম্ধানে ভারত / ষোগেশ চন্দ্র বাগল । 
শ)০ 021075009 58266066. 3782. 1835 

ভারতকোষ ( &ম) 
রামতন লাহিড়ী ও তৎকশলান বঙ্গ সমাজ ॥ শিবনাথ শাস্তী 
সামায়ক পন্রে বাংলার সমাজ চিন্র (১ খণ্ড )। বিনয় ঘোষ । 
ঢ062৫০20) 76০05500606 80 050£21. 7:0166 5 13110991910 

২৯১০ 



কৃষ্ণমৌহন বন্দ্যোপাধ্যাষ্স (১৪১৩--১৮৮৫ ) 
১৮১৩ সালের ২৪শে মে ইয়ং বেঙ্গলের মধ্যমণি কমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 

কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন । তার তা জাবনকৃষ্ণ 'ছলেন একজন গোঁড়া 
প্লাদণ। ১৮২৩ সালে হেয়ার স্কুলে তিনি ভার্ত হন এবং ১৮২৪ সালে “স্কুল 
সোসাহীটর' বাঁত্তভোগণ ছাত্র হিসেবে তিনি হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন । ছান্র 
হিসাবে তান হন্দ: কলেজে অত্যন্ত কৃতিত্বের পারচয় দেন। শিক্ষা সমাপ্ত 
করার পর কৃষ্ধমোহন নানা স্কুল কলেজে শিক্ষকতা করেন । ১৮৩২ সালে ১৭ই 
অন্টোবর কৃমোহন আলেকজাণ্ডার ডাফ সাহেবের কাছে খ্যীম্টধর্মে দরশীক্ষত 
হন। এবং ইংল্যান্ডের পাদ্রীপদ লাভ করেন। 'ডরোজওর প্রত্যক্ষ ছাত্র না 
হলেও ডিরোজিওর ভাবধারা তাঁকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করোছল ॥ “একাডোমক 
এসোসিয়েশনের" তান একজন সাঁকুয় এবং উৎসাহ সদস্য ছিলেন। ইয়ং বেঙ্গলের 
মুখপন্র শদ এনকোয়ারার' তান সম্পাদনা করেছিলেন । কৃষমোহন দেশবাসীর 
মানাসক জাগরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করোছলেন। তানি মনে 
করতেন যে সংস্কারাচ্ছন্ন দেশে যুক্তিবাদী চিন্তার বিস্তার হওয়া প্রয়োজন | বৃত্তি- 
মূলক ক্ষার উপরেও তান গুরূত্ আরোপ করেছিলেন । সংস্কৃত এবং 
বাংলায় সুপাণ্ডত কৃষ্মোহন দেশীয় ভাষা ও স্াহত্যের উন্লাতর কথা চিন্তা 
করতেন । সমকালীন শিক্ষার বাহন সম্পর্কে শিক্ষাকমিটির সদস্যদের সঙ্গে 
তাঁর বাদানুবাদের বিবরণ থেকে জানা যায়, কৃষ্মোহনের দূ বিশবাস ছল যে 
বাংলাই ব্লমে শিক্ষার বাহন হবেশ। কৃষ্মোহন বৈষম্য এবং অসাম্যের প্রাতবাদ 
করেছেন । 'ব্রাটশের জাতিগর্ব এবং জাঁতবৈর মনোভাবকে তান দ্বার্থহীন 
ভাষায় ?নন্দা করেছেন। রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন কৃষ্ণমোহন মুদ্রাষন্ত্ের আইনের 
প্রীতবাদ করোছিলেন, তান ভারতসভার সভাপাঁত হয়োছিলেন এবং কলকাতায় 
পৌরসভার নির্বাচন প্রথা প্রবর্তিত হলে তার সদস্য নির্বাচিত হয়োছলেন । 
১৮৮৫ সালের ১১ই' মে কৃষ্ণমোহন মৃত্যুবরণ করেন। 

দ্র. 
[01001010815 ০৫ [00197) 010£150105, 05. ৮৮ 800119170 

শবদ্যাসাগ্র / চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
কৃষ্কমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ( সাহত্যপাঁরষৎ পান্রকা, 5৭ বর্ষ» ১ম সংখ্যা )। 

যোগেশচন্দ্র বাগল । 
4১ 9310981801008] 51626017০0৫ 12৮ 7. 1]. 0321261127২. (0০৪8 

আদশ কৃষ্ণমোহন / দুর্গাদাস লাহিড়ী 
কৃষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় / সাহিত্য সাধক চাঁরত মালা, ৭২ নং 
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রাধানাথ শিকদার (১৮১৩- ১৮৭০) 
তাঁতুরাম শিকদারের পযুন্র রাধানাথ ১৮১৩ সালের অক্টোবর মাসে কলকাতায় 

জজ্ঞগ্রহণ করেন । 'হন্দু কলেজের ছান্র 'হসাবে 'তাঁন 'ডিরোঁজওর সংস্পর্শে 
আসেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় 'যান ট্াইট-লার সাহেবের কাছে 'নউটনের 
প্রান্সপিয়া 'শক্ষা করেন এবং জর্জ এভারেস্টের অধানে ন্লিকোণ 'মার্তীভাত্তক 
জারপ ভাগে প্রথম ভারতীয়রূপে কর্মগ্রহণ করেন। ১৮৫২ সালে পাথবীর 
উচ্চতম গিবশঙ্জগ হিসেবে হিমালয়ের এভারেস্ট শৃঙ্গের আঁবদ্কার করেন এবং এ 
বংসরই চিফ কম্পিউটার পদের সঙ্গে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ আঁফসে 
সুপাঁরশ্টেশ্ডেশ্ট হিসা'ব নিষুন্ত হন । ইয়ং বেঙ্গলের অন্যান্য সদস্যদের মত তানি 
শক্ষাবিষ্তারের গুরুত্ব অনুধাবন করেছিলেন । কারিগরা শিক্ষার বিস্তার সম্পকে 
তাঁর শেষ উৎসাহ ছিল। নারীমাস্তর উপায় হিসাবে নারাঁশিক্ষার উপরেও 
[তাঁন গুরুত্ব দিয়ৌোছলেন । প্াারাচাঁদ 'মন্রের সঙ্গে তিনি মাসিক পান্রকা প্রকাশ 
করেন । হিন্দুধর্মের নানা কুসংস্কার, রীতি ও প্রথার বিরুদ্ধে ?তাঁন নানাসময় 
প্রাতবাদ করোছলেন। তান কিশোরাচাদি মিত্রের সংহ্ৃদসাঁমীতব একজন উৎসাহী 
সদস্য ছিলেন ৷ রাধানাথ শোষণ ও অত্যাচারের প্রাতবাদ করেছেন । ১৮৭০ 
সালের ১৭ই মে চন্দননগরে তাঁর মততযু হয় । 

রামতনু লীিড়ী (১৮১৩--১৮৯৮) 
নদীয়া জেলার বারুইহনদা গ্রামে ৯৮১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে রামতন: 

জন্মগ্ুহণ করেন ' ১৮২৬ সালে কলকাতায় এসে প্রথমে হেয়ার সাহেবের স্কুলে, 
পরে হিন্দু কলেজে বিদ্যাশিক্ষা করেন। হন্দু কলেজেই তিনি শিক্ষাগুরএ 
ণহসাবে ভিরোজওকে লাভ করেন এবং তাঁর চিন্তায় ও কর্মে শিক্ষাগৃরুর 
প্রভাব সংক্রামত হয়। ১৮৩৩ সালে হিন্দকলেজে নিয়তম শিক্ষকের কমগ্রহণ 
করেন। ১৮৫১ সাল থেকে তিন বর্ধমান উত্তরপাড়া বাঁরশাল প্রভীত জেলা 
স্কুলে প্রধান শক্ষক রূপে কাজ গ্রহণ করেন। রামতনদ,দেশের মানাঁসক জাগরণে 
গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা গ্রহণ করছিলেন । এই মান।সক জাগরণের উপায় হিসাবে 
তান আধুনিক িক্ষাবিস্তার, নারীশক্ষা ও নারী মীন্ত, সামাঁজক সংস্কারের 
উপর গুরুত্ব 'দিয়োছলেন ॥ রামতন বিধবাবিধাহের সমথণক ছিলেন, জাতিভেদ 
ও অস্পশ্যতাকে অপরাধ বলে মনে করতেন এবং যতুক্তিহীন প্রাচীন বিশ্বাস এবং 
প্রথাগাঁলর বিরদ্ধে তার প্রাতবাদ ও আক্রমণের প্রয়োজনীয়তা মন:ভব করতেন । 

দ্রঃ 
রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । শবনাথ শাস্তী 
উনাঁবংশ শতাব্দীর বাংলা । যোগেশচন্দ্র বাগল 

ম্ণস্তর সন্ধানে ভারত । যোগেশচন্দ্র বাগল 
ুভত1ড6 7160 0 86058] 11 006 11066656000 061060]5. 7. 8. 
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শিক্ষকতা করার সময় যান্তবোধে ছান্রদের জাগ্রত করার চৈম্টাও তান করতেন । 
১৮৭৬ সালে “ইশ্ডিয়ান এসো1সয়েশন' প্রীতীষ্ঠিত হবার পরেই রামতনহ রাজনীতি 
বিষয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠেন । ১৮৮৬ সালে প্রথম জাতীয় আঁধবেশনে উদ্ধোধন? 
সভায় তান সভাপাতিত্ব করেছিলেন । ১৮১৯৮ সালের ১৮ই আগস্ট রামতন? 
লাহিড়ীর মততযু হয়। 

ট্যামাচরণ শম্ল! সরকার (১৮১৪--১৮৮২) 
১৮১৪ সালের ২০শে মার্চ নদীয়ায় হরনারায়ণ সরকারের পযন্ত্র শ্যামাচরণ 

জন্মগ্রহণ করেন৷ হিন্দি? উদ সংস্কৃত, ইংরেজী, ল্যাটিন প্রভাত ভাষায় 'তাঁন 
অত্যন্ত নৈপুণ্য অর্জন করোছিলেন । নংস্কৃত কলেজে [কছনাদন শক্ষকতা করার 
পর সদর দেওয়ানী আদালতে তাঁন নিষ;ন্ত হন। ১৮৫০ সালে লর্ড ভালহোসা 
তাকে প্রধান ইংরেজী অনুবাদক 'হসেবে 'নষূক্ত করেন । ১৮৭২ সালে কলকাতা 
1বশবাবদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক হন তান । 'শক্ষাবন্তারে তাঁর আগ্রহ 
ছিল। শক্ষার মাধাম হিসাবে দেশীয় ভাবার উপরে তিনি গুরুত্ব আরোপ 
করোছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী এবং সংরেন্দ্রনাথের মত শ্যামাচরণ মধ্যাবিত্ত 
শ্রেণীর রাজনোৌতিক সংগঠনের গুরুত্ব অনুভব করেন । ১৮৭৬ সালের ২৬শে 
জুলাই ্ডিয়ান এসোঁসয়েশনে'র উদ্ধোধন সভায় তান সভাপ্পাতিহ করেন । 
১৮৮২ সালে ১৪ই জুলাই তাঁর মতত্যু হয় । 

প্যারীচাদ মিত্র (১৮১৪--১৮৮৩ ) 
রামনারায়ণ 'মন্তরের পুত্র প্যারনচাঁদ ১৮১৪ সালের ২২শে জুলাই কলকাতায় 

জন্মগ্রহণ করেন। 'হন্দু কলেজের ছান্র হিসাবে তান অত্যন্ত কৃতিত্বের পাঁরচয় 
[দয়োছিলেন । ১৮৩৫ সালে 'তাঁন কলকাতা পাবাঁলক ল্।ইব্রেরণর লাইভ্রেরীয়ান 
হন এবং পরে সেকেটারী ও 'কউরেটর পদে উন্নীত হন। অল্প কিছুদিন পরে 
চাকুরী পাঁরত্যাগ্গ করে ব্যবসায়ে মনোঁনবেশ করেন। দেশের নানা সভা-সাঁমাতির 
সঙ্গে তাঁর ঘাঁনষ্ঠ যোগাযোগ ছিল । শিক্ষাবিজ্তার এবং সামাঁজক সংস্কারে তিনি 
মনোনিবেশ করেন । বাল্যাববাহঃ বহরীববাহ প্রভীত পুরাতন রাত ও প্রথার 
[বিরুদ্ধে নানা পন্র-পান্রকায় তান তীব্র সমালোচনা করেন। দেশে কৃষিশিক্ষার 

দ্রঃ 
শ্যামাচরণ সরকার ( সাহিত্যসাধক চারতমালা, ২৬ নং)। ব্রজেন্দুনাথ 

বন্দ্যোপাধ্যাক্। 
মহাত্মা শ্যামাচরণ সরকারের জীবনচারত । বেচারাম চট্টোপাধ্যায় 
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বিস্তারেও তান গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন । টেকচাঁদ ঠাকুর ছদ্মনামে তান 
“আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাস এবং অন্যান্য নানা গ্রন্ছ রচনা করেন। 

বাংলার রাজনোতিক চেতনার হীতিহাসেও তাঁর অবদান স্মরণীয় ৷ 'জ্ঞানান্বেষণ' 
বেঙ্গল স্পেকটেটর, হইশ্ডিম্নান হিল্ড', পহন্দ পৌট্রয়ট? প্রভাতি পর্-পন্রিকায় 
প্যারীচাঁ্দ রচিত নানা প্রবন্ধে ভারতীয়দের ক্ষোভ বেদনা প্রাতিফাঁলত হয়েছে । 
প্রশাসাঁনক ও অন্যান্য পদে ভারতীয়দের নয়োগের ব্যাপারে তান সোচ্চার 

ছিলেন। 'সাঁভল সাভসেও অধিক ভারতীয়ের 'িয়োগের দাঁব তান করোঁছলেন। 
প্যারচাঁদ দেশের কৃষকদের আঁধকারকে অগ্রাধিকার 'দিয়োছিলেন। দেশীয় 
জামদার এবং নীলকরদের কৃষক শোষণেরও 'তাঁন তব প্রাতবাদ করেন। কৃষক" 
দের সবচারের জন্য গ্রাম্য পণ্চাষেতের পুনঃ প্রবর্তন প্যারাচাদি প্রত্যাশা 
করোছিলেন। ১৮৮৩ সালের ২৩শে নভেম্বর প্যারীচাঁদ মৃত্যুবরণ করেন । 

দক্ষিণারঞ্ন মুখোপাধ্যায় (১৮১৪--১৮৭৮ ) 
পরমানন্দ মুখোপাধ্যায়ের পতুত্র দাঁক্ষণারঞ্জন ১৮১৪ সালের অক্টোবর মাসে 

কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হিন্দু কলেজে ডিরোজিওর ছান্র ছিলেন। 
গ্যাকাডোমক এসোসিয়েশনের সায় সদস্য । কলকাতার কালেন্র হিসেবে 
প্রথম চাকুরি, পরে ন্রিপৃরার মহারাজার সেক্রেটারী, মর্শদাবাদের নবাবের দেওয়ান 

নিজামত, ১৮৫৯ সালে শওকরপুরের তালুকদার । ১৮৭১ সালে সরকার তাঁকে 

'রাজা' উপাঁধ দেন । সংবাদপণ্রের স্বাধীনতার প্রবস্তা । সাধারণ জ্ঞানোপার্জকা 
সভার উৎসাহী সভ্য । বৃটিশ শাসনের" সমালোচক । বেঙ্গল বাঁটশ ইশ্ডিয়া 

সোসাইটি ও ব€টশ হীণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সঙ্গে সংয্ত। নারাঁশক্ষার 
প্রব্তা। ১৮৭৮ সালের ১৫ই জুলাই তাঁর মৃত্যু হয়। 

ব্লামগোপাল ঘোষ (১৮১৫--১৮৬৮ ) 

১৮১৫ সালে হৃগলীতে জন্ম । সারবোর্ণ স্কুল ও হিন্দ] কলেজে শিক্ষা । 

এ্যাকাডোৌমক এসোসিয়েশনের সায় সদস্য । মিঃ য্যেশেপের সহকারা হিসেবে 

কর্মজীবন শুরু, পরে ১০৪৮ সালে 'ননজস্ব ফার্ব । শিক্ষা প্রসারের প্রবনতা, 

কলকাতা বিশ্বাবিদ্যালয় স্থাপনের অন্যতম উদ্যোগী ৷ 'জ্ঞানান্বেষণ' ও 'বেঙ্গল 

স্পেই্রেটরের 'নয়ামত লেখক ॥ সাধারণ জ্ঞান্নাপাঁ্জকা সভা, ধেঙ্গল বৃটিশ 

ইপ্ডিয়া সোসাইটি ও বৃটিশ ইশ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভ্য | সংবন্তা । সরকারাঁ 

চাকুরনদীতর সমালোচক । আইনের ক্ষেত্রে সাম্যের প্রবন্তা। যাক আ্যান্ট' 

জজ. 

প্যারীচাঁদ মত । ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
ঢা:০50010 100৮6106100 10 1962109£91. 17315601506 091161021 

00005176106, 3, 8. 70510100081, 

[২210080150611068 8100 4১076000063 ০ 01620 1127 ০01 10018 

(0816 1) হি. ডে. 9817581. 

রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় । মন্মথনাথ ঘোষ । 

সংবাদপত্রে সেকালের কথা (২য় খণ্ড )। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ! 



আন্দোলনের বিরুদ্ধে পুস্তিকা রচনা । ইংল্যাণ্ডে ভারতবাসীর আঁভযোগ 
উত্বাপনের জন্য মণ স্থাপনের পাঁরকল্পনা। ১৮৬৮ সালের ২৫শে জানুয়্ার 

তাঁর মৃত্যু হয়। 

দিশন্বর মিন (১৮১৭- ১৮৭৯) 
শিবচন্দ্র [মন্রের পত্র দিগম্বর ১৮১৭ সালে কোম্নগরে জন্মগ্রহণ করেন। 

হেয়ার স্কুল ও হিন্দ: কলেজে শিক্ষা। গিরোজিওর ছান্র। শিক্ষকতা, কেরানি- 
গার, তহশশল্দাঁর, ব্যবসা নানাবিধ ছীবকা তান গ্রহণ করেন। পরে ধনা 
জামদার হন। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সহকারী সম্পাদক ছিলেন, 
লোঁজসলেটিভ কাউীন্সিলের সদস্য ও কলকাতার শোঁরফ হন। সরকার তাকে 

“রাজা” উপাঁধ দেন। আইনের ক্ষেত্রে সাম্োর প্রবস্তা। জনগণের উপর থেকে 

বরের বোঝা কমালোর জন্য আন্দোলন করেন । ১৮৭৯ সালের ২০শে এরপ্রল তাঁর 

মৃত্যু হয়। 

দ্র. 

ঢ160009 11058206706 1 3620881. 0107-110 

[15005 0£ 7011008] 0০981961007 8. 8. 0191070021 

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা । যোগেশচন্ফ্ু বাগল। 
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রমাপ্রসাদ পায় (১৮১৭--১৬৬২ ) 
রামমোহনের পুত্র রমাপ্রসাদ ১৮১৭ সালের জুলাই মাসে জজ্জগ্রহণ করেন । 

আযাংলো হীণ্ডয়ান স্কুল ও হিন্দ কলেজে 'শক্ষালাভ করেন। ১৮৩৮ সালে 
ডেপুটি কালেইর হন। ১৮৪৫ থেকে সদর দেওয়ানি কোর্টে ওকালাত শুরু 
করেন। লড” ডালহৌপী তাঁকে সরকারী ডাকল মনোনীত করেন। ১৮৬২ 
সালে বাংলার লোৌজসলোটভ কাউন্সিলে 'ননর্বাচত হন ও এ একই বংসরে 
হাইকোর্টের প্রথম ভারতীয় জজ হন। ১৮৩২ সালে “সর্ব তত্ুদীপকা সভা'র 
সভাপাঁত হন এবং বাংলা ব্যবহারের সমাঁদ্ধ ঘটাবার চেস্টা করেন । “তত্ববোধনী 
সভা" ও তত্ববোধিনী পাঠশালার সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিল । স্মী স্বাধীনতা ও 
স্তীশিক্ষারও প্রবন্তা। বিধবা বিবাহ আচ্দোলনে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে যোগ দেন। 
১৮৬২ সালের ১লা আগস্ট তাঁর মৃত্যু হয় । 

মদনমোহন তর্কালক্কার (১৮১৭--১৮৫৮ ) 
রামধন চট্োপাধ্যায়ের পুত্র মদনমোহন নদীয়া জেলার 'বজ্বশ্লামে ১৮১৭ 

সালে জন্মগ্রহণ করেন। সংস্কৃত কলেজের তিনি কৃতৰ ছান্র ছিলেন । ঈশ্বরচন্দ্ু 
বিদ্যাসাগর 'ছিলেন তাঁর সতাথ। হিন্দ; কলেজ পাঠশালা, সংস্কৃত কলেজ 
প্রভীত নানা প্রীতষ্ঠানে মদনমোহন শিক্ষকতা করেন । মদনমোহন নারীঁশিক্ষা 
বন্তারে মনোনিবেশ করেছিলেন । ১৮৪৯ সালে হিন্দ: বাঁলকা বিদ্যালয় 
স্থাপনের পর থেকে তিনি নিজ কন্যাদ্বয়কে এ বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন এবং 
ছাত্রীদের বিনা বেতনে শিক্ষা দিয়ে, শিশএপাঠ্যপযভ্তক রচনা করে বেখুন সাহেবকে 
নানাভাবে সাহাঙ্্য কবেন | স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে রক্ষণশ নল মনোভাবের প্রাতিবাদ 
করে তান “দর্শৃভকরী' পান্রকায় একাঁট চাণ্চল্যকর প্রবন্ধ রচনা করোছলেন । 
১৮৫৮ সালের ৯ই মীর্চ কান্দীতে তাঁর মৃত্যু হয়৷ 

পরাজেজ্র্ দত্ধ (১৮১৮--১৮৮৯) 

বৌবাজারের বিখ্যাত জাঁমদার অক্র:র দত্তের পৌন্ন রাজেন্দ্র দত্ত ১৮১৮ সালে 
কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন । ডোভড ড্রমণ্ডের "কুল 'এবং 1হন্দ: কলেজে 'তানি 
1শক্ষালাভ করেন । িরোজওর প্রভাবে তাঁর মনে যণস্তবাদী চিন্তা জাগ্রত হয়। 
কলকাতা মোডকেল কলেজেও তিনি কিছদন,পড়াশুনা করেন । শ্রঃজন্দ্র দত্ত 
[শক্ষাবিষ্তারে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন । ব্রি।টশ ইয়ান এসো পয়েশন এবং 
জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল । ১৮৮৯ সালে ৫ই জুন তাঁর 

যা হা. 
স্ব. 

ঢা560020 17105203061) 119 136186581 

সেকালের লোক । মন্মথনাথ ঘোষ । 
মদনমোহন তরালগ্কার (সাহত্যসাধক চারতমালা--১৩ নং )। ব্রজেন্দ্ুনাথ 

বন্দ্যোপাধ্যায় । 
পুরাতন প্রসঙ্গ । বিপিনবিহারী গ:ুপ্ু 
সরল বাংলা আঁভধান। সবলচন্দ্র মন্ত্র 



দ্বারকানাথ বিভ্ভতাভৃবণ_( ১৮১৯--১৮৮৬) 
১৮১৯ সালের এাপ্রলে চাধাড়পোতায় দ্বারকানাথের জন্ম 1 'শক্ষা সংস্কৃত 

কলেজে ৷ বরাবর কাত ছান্ন। কিছুদন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে শিক্ষকতার 
পর সংস্কৃত কলেজে আসেন, বিদ্যাসাগরের সহকারী হিসেবে কিছুদিন ছিলেন । 
পরে সাহিত্যের অধ্যাপক । বিখ্যাত “সোমপ্রকাশ' পান্রকা প্রকাশ করেন। 
সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রবনতা । “কল্পদ্রম" নামক মাঁপক পাত্রকা প্রকাশ 
করেন। তাঁর মতে ইংল্যান্ডের মত ৭55৭ 097563007 সরকারের 
আদর্শ রূপ । আইন ও প্রশাসনের পথকীকরণের প্রবন্তা। বিলাতে ভারতের 
সাঁঠক বন্তব্য উখাপনের জন্য ৩ জন প্রাতানাধ পাঠাবার চেস্টা করেন। বাঁণজ্য 
ও অন্যবিধ ব্যাপারে সরকারের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে তিনি । গণাঁশক্ষার প্রবস্তা । 
১৮৮৬ সালের ২৩শে আগস্ট জবহলপুরে তাঁর মৃত্যু হয় । 

শম্ভুনাথ পণ্ডিত (১৮২০--১৮৬৭) 

সদাশিব পাঁণ্ডিতের পত্র শচ্ভুনাথ ১৮২০ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। 
বাল্যে তান কাকার কাছে মানুষ হন ॥। লক্ষে]ীতে উদ্দ ও পাস শিখতে যান 
ও ১৪ বছর বয়সে কলকাতায় ফিরে ওরিয়েশ্টাল সোমনারীতে ভার্ত হন। ১৮৪৯ 
সালে সদর দেওয়ানী আদালতে মাঁসক ২০ টাকা দক্ষণায় রেকর্ড রক্ষকের চণকুরী 
গ্রহণ করেন। ১৮৪৫ সালে রব্র্ট বালের অধীনে কর্ম গ্রহণ করেন । ১৮৪৬ 
সালে ওকালতাী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৮৫৩ সালে সরকারের উাঁকল হন। 
১৮৫ সালে ২ বছরের জন্য প্রোসডেন্সপী কলেজের 41081: ০0 [২০1৪ 0100 

1৪৬” পদে আধাত্ভত হন। পরে তান হাইকোর্টের বিচারক হন । উল্লেখযোগ্য 
যে তিনিই প্রথম ভারতীয় জজ । বচারক 'হসাবে তাঁর 'নরপেক্ষতা ও দক্ষতা 
সব'জনাবাদত । আদ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল । শিক্ষাপ্রসার, 
মাতৃভাষার উন্নাত ওষ্ঘটাশক্ষা 'বন্তারের জন্য 'তীন প্রয়াসী হন। প্রত্যক্ষভাবে 
রাজনৌতিক কর্মে অংশগ্রহণ না করলেও বাঁটশ ইণ্ডিয়ান এসোসয়েশনের সঙ্গে 
তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্রব ছিল। 

দঃ 

রামতন, লাহড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । শিবনাথ শাস্ত্রী 
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সার্মীয়ক পন্ধে বাংলার সমাজাঁচন্ন (২য় খণ্ড )। বিনয় ঘোষ 
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বাজেজলাল মিত্র (১৮২২--১৮৯১) 

জন্মেঞ্জয় মিন্রের পুত্র রাজেন্দ্ুলাল ১৮২২ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ার কলকাতায় 
জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতার কয়েকাঁট স্কুলে প্রার্থামক শিক্ষালাভ করার পর 
[তান মেডিকেল কলেজে ভার্ত হন, 1কছঁদন পরে আইন পড়তে শুরু করেন, 
তারপর সংস্কৃত, গ্রীক, লাযাটন, ফরাসণ এবং জার্মান ভাষা শিক্ষা করেন ॥ মাত্র 
২২ বসর বয়সে রাজেন্দ্ূলাল বেঙ্গল এশিয়াটিক সোসাইটির সহসম্পাদক এবং 
লাইব্রেরীয়ান হন। “তত্ববোঁধনী পাত্রকা” পহন্দু পৌট্রয়ট', 'সারস্বত সমাজ' 
প্রভীতর সঙ্গে তাঁর ঘানম্ঠ যোগাযোগ ছিল । ১৮৮৫ সালে এসয়াটিক সোসাহীঁটর 
প্রথম বাঙালী সভাপাঁত নির্বাচিত হন। বাংলা ভাষার উন্নাতর জন্য তাঁর 
প্রচেষ্টা স্মরণীয় । ১৮৫১ সালে রাজেন্দ্রলালের সম্পাদনায় শবাবিধার্থ সংগ্রহ 
প্রকাশিত হয়। €সারস্বত সমাজে' ও তাঁর সাক্রয় ভূমিকা ছিল । মাতৃভাষাকে 
[তান শিক্ষার প্রধান মাধ্যমরূপে তান মনে করতেন। ণরাঁটশ হীণ্ডিয়ান 
এসোসিয়েশন" "এর শ্ুম্ভর্পে দীর্ঘকাল তানি এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কয়েকবার 
[তান এই সংগঠনে সহসভাপতি এবং সভাপতি হন । ননলকরদের অত্যাচারের 
তীব্র প্রাতবাদ করোছলেন রাজেন্দ্রলাল। হরিশচন্দ্র মুখাজপর গণগ্রাহশ বন্ধু 
ছিলেম তান । প্রশাসানক এবং অন্যান্য গুরুত্বপুর্ণ পদে ভারতীয়দের 'ীনয়োগের 
দাবিতে 'তাঁন উচ্চকণ্ঠ 'ছিলেন। ১৮৯১ সালের ২৬শে জুলাই রাজেন্দ্ুলাল 
মৃত্যুবরণ করেন । 

কিশোরীষ্টাদ মিত্র (১৮২২--১৮৭৩) 

১৮২২ সালের ২২শে মে কলকাতায় িশোরনচাঁদ জন্মগ্রহণ করেন। বিখ্যাত 
লেখক প্যারা চাঁদ মন্ত্র ছিলেন তাঁর জ্যেম্ঠ ভ্রাতা । হেঙ্ার স্কুল ও হিন্দু কলেজে 
তান শিক্ষালাভ করেন । ইয়ং বেঙ্গল দলভুন্ত কিশোরী ১৮৪২ সালে ডাফ স্কুলে 
অবৈতনিক শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন । এরপর তিনি লীগাল রেমেব্রান্স আঁফসের 
কেরান+, এাঁপয়াটিক সোসাইটির সহ সম্পাদক এবং»+-৪৬ সালে ডেপুটি 
ম্যাঁজস্ট্রেটের পদ লাভ করেন। সাধারণ জ্ঞানোপা।জকা সভার উৎসাহ? সদস্য 
ছিলেন । ১৮৪৩ সালে তান হিন্দু থিওফলানথ-পিক সোসাহঁট গঠন করেন। 
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রাজেন্দ্রলাল মিত্র (সাঁহত্যসাধক চঁরতমালা, ৪০ নং)। ব্রজেন্দ্নাথ, 

বন্দ্যোপাধ্যায় 

সামাঁয়ক পন্রে বাংলার সমাজ চিত্র (১ম )। বিনয় ঘোষ 
কর্মবীর 'কশোরচাঁদ । মন্মথনাথ ঘোষ 
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বেঙ্গল বৃটিশ ইশ্ডিয়া সোসাইটি ও বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনেরও সদস্য 
ছিলেন। শিক্ষা বিস্তারে এবং আইনের ক্ষেত্রে সাম্যপ্রাতিষ্ঠার ব্যাপারে তিনি 
একজন উৎসাহী প্রবনতা ছিলেন । সরকারী চাকুরীতে আঁধর সংখ্যক ভারতীয়ের 
অংশগ্রহণের দাবিও তান উখাপন করেন । বর্টিশ শাসন সম্পকে সমালোচনার 
দ্বারা তান ইংরেজের বিরাগভাজন হন এবং ওয়াকোপের আঁভিযোগক্রমে ১৮৫৮ 
সালের ২৮শে অক্টোবর জেলাশাসকের পদ থেকে তাঁকে খারিজ করে দেওয়া হয় । 
চাকার যাবার পর পন্নপান্তকায় তান ভারতের রাজনোতিক সামাঁজক ও 
অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে প্রবন্ধ রচনা করতে শুরু করেন । ১৮৫৪ সালে 
সামাজিক উন্নাত 'বধানের জন্য 'তিনি “সুহৃদ সাঁমাতি গঠন করেন । ১৮৭৩ 
সালের ৬ই আগস্ট তাঁর মৃত্যু হয় । 

দুর্গীচরণ লা! (১৮২২--১৯০২) 
প্রাণকৃক লাহার পনর দুর্গাচরণ ১৮২২ সালের ২৩শে নভেম্বর চুণ্চুড়ায় 

জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দ; কলেজে ইংরাজী 'শক্ষালাভ করার পর তান পিতার 
ব্যবসায়ে নিএযন্ত হন। তিন প্রথম ভারতীয় যান কলকাতার পোটকিমিশনার 
হিসাবে নিষন্ত হয়োছলেন। রাজনোতিক চেতনাসম্পন্ল দগা্চরণ হিন্দুমেলার 
লক্ষ্য ও আদর্শকে সমর্থন করেন এবং ১৮৮৫ সালের শেধাঁদকে তান জাত৭য় 
সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন । বাংলাদেশে জুরাব্যবস্থা রাহত হলে দুর্গাচরণ তর 
প্রীতবাদ করেন। বাঙ্গালীর ব্যবসায়ক উন্নাতির জন্যে তাঁর উদ্যম স্মরণীয় । 
১৯০২ সালে দর্গাচরণের মৃত্যু হয় ৮৪ 

ভোলানাথ চত্্ব (১৮২২--১৯১০) 
রামমোহন চন্দ্রের পত্র ভোলানাথ ১৮২২ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন । 

প্রথমে ওাঁরয়েপ্টাল সৌমনারী এবং পরে হিম্দু কলেজে তান শিক্ষযলাভ করেন । 
রিচার্ড সনের প্রিয় ছান্র ভোলানাথ ছান্র হিসেবে কাতত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন । 
জাতীয় শিক্ষাবিষ্তারে তাঁর উদ্যম স্মরণীয় । দেশবাসীকে অর্থনৈতিক ভাবে 
স্বানভর করার চেষ্টা*1তাঁন করেন । তাই "তান ব্যবহারক শিক্ষার উপরে 
গুরৃত্ব আরোপ করেন। তাঁকে অনেকে অর্থনৌতক জাতীয়তাবাদের জক 
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বলে আঁভীহত করেন। ১৯১০ সালের ১৭ই জুন ভোলানাথ চন্দ্র মত্যুনখে 
শপাঁতিত হন । 

পযারীচরণ সরকার (১৮২৩--১৮৭৫ ) 
ভৈরবচরণ সরকারের প্র প্যারাচাঁদ কলকাতার চোরবাগানে ১২৩ সালের 

২৩শে জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তন প্রথমে হেয়ার স্কুলে এবং পরে 
হন্দ; কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ছাত্র হসাবে তিনি অত্যন্ত কৃতী ছিলেন। 
শক্ষাসমাপনান্তে প্যারীচরণ 'শক্ষকতাবাত্ত গ্রহণ করেন । তান একজন আদশ" 
শক্ষাব্রতী ছিলেন । ডেভিড হেয়ারের মত তান শিক্ষার্থুর মানাসক ও নৌতিক 
বিকাশের উপর গুরুত্ব দিতেন এবং য্ান্তবাদী চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করতেন। বৃত্ত 
শিক্ষার উপরেও তান গুরুত্ব দিয়োছিলেন । [তান মনে করতেন যে সামাজিক 
উন্নাতির জন্য স্্রীশক্ষা অপারহার্য। বেখুন স্কুলে ছাত্রী সংগ্রহের ব্যাপারে 
প্যারীচরণ উদ্যোগ গ্রহণ করোছলেন। সমাজ সংস্কারেও তান অংশ গ্রহণ 
করেন । বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনেও তান সাহায্য করেন, এবং 
পূরাপান নিবারণী সভা” শ্থাপন করেন। ইংরেজী শিক্ষার গুরুত্ব অনুভব 
করলেও ইংরেজের অন্ধ অনুকরণকে তান পছন্দ করতে পারেন নি। 'হন্দুমেলার 
[তান একজন উৎসাহী সমর্থক ছিলেন ৷ কর্মরত অবস্থায় ১৮৭৫ সালের ৩০শে 
সেপ্টেম্বর প্যারীচরণ মৃত্যুম-খে পাতিত হন। 

লালবিহারী দে (১০২৪-__-১৮১৪ ) 
১৮২৪ সালের ১৬ই িসেম্বর বধধমান জেলায় লালাবহারী দে জন্মগ্রহণ 

করেন | প্রথমে গ্রাম্য পাঠশালায় পড়ার পর কলকাতার ডাফ সাহেবের স্কুলে 
[তান 'শিক্ষালাভ করেন এবং পরে খিস্টধর্মে দীক্ষিত হন । কর্মজীবনে তিনি 
নানা প্রাতত্ঠানে শিক্ষকতা করেছিলেন । খিস্টধর্মে দীক্ষিত হলেও স্বাধীনচেতা, 
আত্মমর্যাদাসম্পন্ন লালাবহারী ছিলেন স্বদেশপ্রেমিক । দেশবাসীর মধ্যে 
শিক্ষাবিস্ভার। গণাঁশক্ষার প্রসার, মাতৃভাষার উন্নাস্ ০প্রভীত ব্যাপারে তাঁর 
অপারামত উৎসাহ ছিল। ১৮৯৪ সালের ২শে অক্টোবর তান মৃত্যুমূখে 
পাঁতিত হন। 

্ুঃ 

ভোলানাথ চন্দ্র । মন্মথনাথ ঘোষ 
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প্যারীচরণ সরকার ॥ নবকৃ্ক ঘোষ 
আত্মচারত ॥ রাজনারায়ণ বসু 
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কৈলাশচত্দ্র বনু (১৮২৭--১/৭৮) 
হরলাল বসুর পত্র কৈলাসচন্দ্র ১৬২৭ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ কবেন ॥' 

[তান ওারয়েপ্টাল সৌঁমনারী ও হিন্দ; কলেজে শিক্ষালাভ করেন । ১৮৪৬ সালে 
এক ইংরেজ কোম্পানীতে কেরানীর চাকুরী লাভ করেন। ১৮৫৪ সালে বেঙ্গল 
সেক্রেটারয়েটে চাকুরিতে ঢোকেন। ১৮৬০-৬১তে 'সাঁভল ফাইনান্স কাঁমশনে 
প্রধান সহকারী, ১৮৬২ সালে রাজস্ব ভাগের সপারণটেনডেন্ট হন। স্বশীশক্ষা 
বজ্তারে ও দাঁরদ্র মানুষের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে সাক্রয় কার্ধকুম গ্রহণ করেন । 
'ক্রিশচান মিশনারী-াবশেষতঃ আলেকজান্ডার ডাফের বিরুদ্ধে তান প্রবল 
সমালোচনা করেন । ১৮৪৯-৫১ পর্যস্ত “দ গলটারারণ ক্লানকল' পাঁন্রকা সম্পাদন। 
করেন । 'বাঁভন্ন পন্র-পান্রকায় সামাঁজক, রাজনোতক সমস্যা নিয়ে প্রবল্ধ 
লিখতেন ৷ সরকারী চাকুরিতে আঁধক ভারতীয় নিয়োগের আন্দোলনে যোগ 
দেন। ১৮৭৮ সালের ১৮ই আগস্ট মৃত্যুমূখে পাতিত হন । 

শিরিশচক্দ্র ঘোষ (১৮২১--১৮৬৯ ) 

১৮২১ সালে কলকাতার 'িসমলায় জন্ম । শিক্ষা গারয়ে্টাল সৌমনারীতে । 
১৬ বছর বয়সে অথ বিভাগে কেরানীব চাকুরন গ্রহণ ১৮৫০ সালে কলকাতার 
মিলিটারী পে একজামিনারের অডিটর 'িষুন্ত হন। ২০ বছর বয়সে বেঙ্গল 
রেকর্ডাব পাঁন্রকা প্রকাশ করেন, ১৮৫৩ সখল থেকে হিন্দু পৌট্রয়টের সঙ্গে জাঁড়ত 
হন। ১৮৬১ সালে সাপ্তাহক “বেঙ্গাল' পান্রকা প্রকাশ করেন। বিধবা বিবাহ 
আন্দোলনের সমর্থক ছিলেনঃ বিধবাদের কর্ম সংহ্ছানের কথাও ভেবেছিলেন । 
[সিপাহন £বদ্বোহের সমর সরকারেন শিক্ষা সংকোচনের তীর প্রাতবাদ করেন । 
মিশনারীদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধেও প্রীতিবাদ করেন । ননলাঁবদ্রোহে 'বাঁশঘ্ট 
ভাঁমকা গ্রহণ করেন । সআইনের ক্ষেত্রে বৈষম্যসহ অন্যান্য সরকারা নাতির 
সমালোচনা করেন । ইংল্টাণ্ডের কাঠামো অনুসারে ভারতে সরকারের কাঠামো 
গড়ার আঁভমত ব্যন্ত করেন । দেশ য়াদের উপর শ্বৈতাঙ্গদের পীড়ন ও অত্যাচারের 
তর নিন্দা করেন। চিরস্ছায়শ বন্দোবন্তেরও সমালোচক । ১৮৬১ সালের ২০শে 
সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যু হয় । ' 

দুঃ 

* ঢ০600]0 10051061061 02651. 

[166 01 3110151) (00015060 9170510, 10801008080 19050. 

96160001559 £100) 0102 আ110788 01 01051) (0121015012 33150518. 
51050 25 71121700980) 8010 05100509, 
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স্বারকানাথ মিত্র (১৮৩৩ -১৮৭৪ ) 

১৮৩৩ সালে ২৪ পরগণা জেলায় দ্বারকানাথের জন্ম । হুগলী ব্রাণ্ণ স্কুল, 
হ-গলী কলোঁজয়েট স্কুল ও হুগলী কলেজে তাঁর শিক্ষা । কাত ছান্ন। ১৮৪৬ 
সালে উাকল 1হসাবে সদর দেওয়ান আদালতে যোগদান করেন, সেখানে শম্ভুনাথ 
পাশ্ডত ও রমাপ্রসাদ রায়ের সংস্রবে আসেন । স্বাধীনতা প্রয় মানুষ । হাইকোর্টের 
জজ 'হসেবে কর্মরত অবস্থায় নিরপেক্ষতার দন্টান্ত স্থাপন করেন । ম্বেতাঙগদের 
বশংবদ হন নি। হারশচন্দ্ের সঙ্গে ঘাঁনষ্ঠতা ছিল । রায়তদের বঙ্গ; ছলেন। 
গবদ্যাসাগরের সঙ্গে মধ্যাবত্তের রাজনোতিক সংঘ স্থাপনের পাঁরকল্পনা করেন বেঙ্গল 
এসোসিয়েশন নামে । দেশবাসীর মধ্যে বিজ্ঞানব্াদ্ধ ও বৈজ্ঞানক অনূসাম্ধংসা 
জাগয়ে তোলার জন্য চোষ্টত। ১৮৭৪ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি মৃত্যু ৷ 

কৃষ্তদীস পাল (১৮৩৮--১৮৮৪ ) 

ঈশ্বরচন্দ্র পালের পুত্র কৃষ্দাস ১৮৩৮ সালের এাপ্রল মাসে জন্মগ্রহণ করেন । 
গোৌরমোহন আদ্যের স্কুল, হিন্দু মেস্ট্রোপালটন কলেজ প্রভাত প্রীতষ্ঠানে তান 
[শক্ষালাভ করেন । ১৮৬ সালে তান আলিপুর জজের আদালতে অনুবাদকের 
কাজ করেন, ১৮৫৮ সালে পব্রাটশ ইন্ডিয়ান এসোসয়েশনে' সহকারী সম্পাদকের 
প্দ লাভ করেন। হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর তান পহন্দু পোট্য়টে'র সম্পাদনা 
করেন ৷ ইংরাজী শিক্ষাবিষ্তারের উৎসাহী সমর্থক ছিলেন তিনি । মুদ্রাষন্মের 
স্বাধীনতা, আইনের ক্ষেত্রে সাম্য ইত্যাঁদরঞ 'তীন প্রবস্তা ছিলেন। রাজনোতিক 
সংস্কারের ক্ষেত্রেও তিনি উদ্যোগ গ্রহণ করেন । জনসাধারণের প্রাতি সহানুভাঁতি- 
শখল হলেও জাঁমদার গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার জন্য 'তনি যত্ুবান ছিলেন। ১৮৮৮ 
সালের ২৪শে জুই তাঁর মৃত্যু হয় । 

রঃ 

চ71560:5 06 00116158] 0000800, 3, 3. 0191000091 

[166 01 0156 7086106 1081:817 120) 1116621:. 10103156817015 

9818591]. 

ঘবচারপাঁত দ্বারকানাথ মন্ত্রের জীবনী । কালীপ্রসন্ন দত্ত । 
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শসুচত্ মুখোপাধ্যায় (১৮৩৯--১৮৯৪) 

মথরমোহন মুখোপাধ্যায় নামক খ্যাতনামা ব্যবসায়ীর পুত্র শম্ভুচচ্দ্রু ১৮৩৯ 
সালে বরানগরে জন্মগ্রহণ করেন। ওরিয়েন্টাল সোঁমনারী ও হিন্দু মেত্রোপলিটন 
কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ইংরেজণ ভাষায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। 
কলেজে থাকার সময় কৃষদাস পালের সঙ্গে ক্যালকাটা মান্খাঁল ম্যাগ্াজন প্রকাশ 
করেন। | পরে 'মার্নং ক্রানকল' ও এহন্দু ইনটোলজেন্সারে' সাংবাদকতার 
শিক্ষা নেন। হন্দু পৌট্রয়টের'ও বাশষ্ট লেখক 'ছিলেন। ১৮৬১ সালের 
ফেব্রুয়ারিতে “মুখাজীঁস ম্যাগাঁজন পাঁরকা শুরু করেন ।__এই পাত্রকা ১৮৮২ 
সালে সাপ্তাঁহক “রইস ও রায়তের” সঙ্গে একণভূত হয় । কর্মজীবন তাঁর বচন । 
ফিছদন ক্যালকাটা প্রোনং আকাডেমির প্রধান [শিক্ষক ছিলেন, পরে মুর্শিদাবাদের 
বাংলার নাঁজমের দেওয়ান--কাশশীপুর রাজার সাঁচব- রামপুরের নবাবের 
ব্যান্তগত সাঁচব ও ॥ঘ্রপুরার মহারাজার মন্ত্রী হিসাবে কাজ করেন। কলকাতা 
ি্বাবদ্যালয়ের ফেলো ছিলেন । ১৮৫৭ সালে সিপাহদ বিদ্রোহের উপর তাঁর 
এক প7ীশুকা লশ্ডন থেকে প্রকাশত হয়। ১৮৬* সালে আয়কর সম্বন্ধে 
অনুরূপ পণ্তকা রচনা করেন। ১৮৭৫ সালে তাঁর প্রবন্ধ “11)6 7387:09. 
0০০00 0696 ১ 70106 চ000405 15 75৪০” প্রবন্ধ আলোড়ন সাঁক্ট করে। 

বাঙালী যুবকদের বেকারী ও দুদশা তাঁকে ভাবত করোছল এবং এর জন্যই 
১৮৭৫ গালে শিশির ঘোষ, নরেন্দ্র সেনের সঙ্গে ইণ্ডিয়ান লীগ স্থাপন করেন। 
১৮৮৩ সালে ইলবার্ট বল সম্বচ্ধেও "তাঁর সাকুয়তা দেখা যায়। শচ্ভূচন্দ্র 
অসাম্প্রদায়ক মনোভাবাপন্ন ছিলেন । হিন্দ ও মুসলমান এঁক্যের তান একজন 
প্রব্তা ছিলেন । নবাব আবুল লাতফ বাহাদুরসহ তাঁর বহু মুসলমান বন্ধু 
ছিলেন । হোমওপ্যাথী 'বদ্যায় তাঁর গবেষণার জন্য আমোরিকার 1বশ্বাঁবদ্যালয় 
তাঁকে ডক্টর 'ডাগ্র দেয়! ক্কমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে তান ছিলেন, 
“40৬ 68060 7109560£ 0: [10218 00016 &170 ৪. 70101000150 019561৬61 

8700 1086 ০4 0061.” ১৮৯৪ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি তান মত্যুদখে 
পাঁতত হন। 
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স্যার ফ্রেডারিক হালিডে (১৮০৬--১৯০১) 
ইওয়েলের টমাস হ্যাঁলিডের পুত । জন্ম ১৮০৬। সেন্ট পলস স্কুল ও 

হ্যালিবারিতে শিক্ষালাভ করেন । ১৮২৫ সালের জুন মাসে বাংলাদেশে আসেন । 
১৮৩৬ সালে রাজস্বাবভাগ্গের সদর বোর্ডের সেকেটারী, ১৮৩৮ সালে বাংলা 
সরকারের সেক্রেটারী, ১৮৪২ সালে ভারত, সরকারের কার্ষকরী সেক্রেটারী 
১৮৪৯ সালে ভারত সরকারের স্বরাম্ট্রীবভাগের সেকেটারী হন। ১৮৫৪-_ 
১৮৫৯ পর্যন্ত ইনি ছিলেন বাংলার প্রথম লেফটেনাণ্ট গবনর। 'সিপাহি- 
বিদ্রোহ দমনে গঃরুত্বপূণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর সম্পকে লর্'ডালহাউসার 
অশেষ শ্রদ্ধা ছিল। লর্ড ক্যানিং এর উপর তারি গভীর প্রভাব ছিল। লর্ড 
ক্যানিং তাঁকে বলতেন-_-40181)6 1200. 01 (৮৪ (০৬7)00610। সিপাহী" 
বিদ্রোহে বিশেষ ভামকার জন্য পার্লামেন্টেরও প্রশংসা লাভ করেন 

স্যার সিসিল বীডন (১৮১৬--১৮৮০) 
বাথ ও ওরেলসের 'বিশপ ৬. বাঁডনের প্রপৌন্ন, রিচার্ড বাঁডনের পত্র সাঁসল 

_বাঁডন ১৮১৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। হ্যালিবারিতে শিক্ষালাভ করেন । ১৮৩৬, 
সালে ভারতে আসেন। ১৮৪৩ সালে বাংলা সরকারের আণ্ডার সেক্রেটারণ, 
১৮৪৭ সালে রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারী ও ভারতাঁয় ডাক বিভাগের কাঁমশনের 
সদস্য* ১৮৫২ সালে বাংলা সরকারের সেক্রেটারী, ১৮৫৪ সালে ভারতসরকারের 
স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী, ১৮৬০-২ সালের সপ্রম কাউন্সিলের সদস্য, ১৮৬২ 
সালের গরাপ্রল থেকে ১৮৬৭ সালের এাপ্রল পর্যন্ত বাংলার লেফটেনাণ্ট গবণরর 
ছিলেন । ১৮৬৬ সালে ডীঁড়ষ্যার দুভি“ক্ষে তাঁর পাঁরচালনা দক্ষতা সম্বন্ধে তর 
সমালোচনা হয় । ১৮৮০ সালে তান মতত্যুমূখে পাঁতিত হন। 

আর্থার শ্রোট (১৮১৪--১৬৮৬ ) 
জজ“ গ্রোটের পুত্র ও এতিহাসিক জর্জ গ্রোটের ভ্রাতা আথণরগ্রোট ১৮১৪ 

সালে জন্মগ্রহণ করেন ও হ্যালিবারিতে শিক্ষালাভ করেন । ১৮৩৩ সালে বাংলা- 
দেশে আসেন। ১৮৬১ সালের মধ্যে কলকাতার কমিশনার ও রাজস্ব বিভাগের 
সদস্য হন। ১৮৫৯--৬২ সাল পর্যন্ত ইনি বাংলার এাশয়াটিক সোসাইটির 
সভাপাত 'ছিলেন। ১৮৬৮ সালে তান ভারত ত্যাগ করেন। -উী্ভ্দাঁবদ্যা 
এবং ইতিহাস সম্পণ্ক গ্রন্ছ রচনা করেন। ১৮৮৬ সালে তাঁর মৃত্যু হয় । 

দ্র 

[08001020815 01 [100181) 13108150195, 0 দন 300161800. 

৩০0৪ 




